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Förord 
Jag vill i detta förord ta tillfället i akt att rikta särskild uppskattning mot 

personer som har betytt mycket för mig i mitt uppsatsskrivande. 

Vidare så hade inte denna uppsats blivit vad den är utan de intervjupersoner som 

med stort engagemang ställde upp på intervjuer. Utan deras hjälp att reda ut 

begreppet kan inte nog uppskattas och jag är ytterst tacksam för deras hjälp. 

Jag har länge varit fascinerad av begreppet effektivitet och vad det betyder för 

människor och med denna uppsats har jag fått en del av min hunger stillad kring 

begreppet.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare och examinator Henrik Ferdfelt 

för all hjälp och sakkunnighet.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar begreppet effektivitet och en undersökning av begreppet 

har gjorts med hjälp av en vinstdrivande organisation och en icke vinstdrivande 

organisation. För att kunna genomföra denna studie har jag valt ut, bland många, ett 

antal personer inom ett företag och en kommun. Denna undersökning genomfördes 

genom intervjuer med ett fåtal noga utvalda, särskilt intressanta befattningar, som 

sedan sammanställs i en jämförelse mellan respektive befattning, och en jämförande 

bild av hur varje organisation ser på begreppet effektivitet. Detta begrepp 

effektivitet kan betyda många saker för en person men in denna studie har endast 

den personliga uppfattningen haft betydelse. De flesta av alla dessa olika betydelser 

har diskuterats under intervjuerna men bara en del har använts i undersökningen då 

studien hade blivit för omfattande att reda ut alla olika betydelser av detta 

mångfacetterade begrepp. 
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Summary 
This paper deals with the concept of efficiency/effectiveness and a study of the 

concept has been made using one profit organization and one non-profit 

organization. To carry out this study I have chosen, among many, a number of 

people within a company and a municipality. This survey was conducted through 

interviews with a few carefully chosen, particularly interesting positions, which are 

then compiled into a comparison between the respective positions, and a 

comparative picture of how each organization looks at the concept of efficiency. 

This concept of efficiency/effectiveness can mean many things for a person but in 

this study, only the personal opinion played a role. Most of all these different 

meanings have been discussed during the interviews, but only some have been used 

in the study because if not, the study had become too extensive to sort out all the 

different meanings of this multifaceted concept. 
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Abstract 
Denna intervjubaserade uppsats undersöker skillnader och likheter av den 

personliga uppfattningen av begreppet effektivitet bland ett mindre antal personer 

inom en vinstdrivande organisation och en icke vinstdrivande organisation.  

Nyckelord: effektivitet, personlig uppfattning, företag, kommun 

Keywords: efficiency/effectiveness, personal opinion, business, municipality 



 

- VII – 

Stefan Johansson 

Innehållsförteckning 
 

Förord................................................................................................................................III 

Sammanfattning................................................................................................................ IV 

Summary .............................................................................................................................V 

Abstract ............................................................................................................................. VI 

Innehållsförteckning ........................................................................................................VII 

1. Introduktion .....................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund...................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 2 
1.3 Problemdiskussion och problemformulering ........................................................................ 2 
1.4 Mål ................................................................................................................................................ 4 
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................. 4 

 

2. Teori ................................................................................................................................ 6 
2.1 Ursprung begreppet effektivitet............................................................................................... 6 
2.2 Generella definitioner av effektivitet....................................................................................... 7 

2.2.1 Singulära begreppsdefinitioner........................................................................................... 8 
2.2.2 Multifaktoriella begreppsdefinitioner................................................................................ 8 

2.3 Ekonomiska definitioner av effektivitet ................................................................................. 9 

 

3. Metod ............................................................................................................................. 14 
3.1 Kvalitativ metod ....................................................................................................................... 14 
3.2 Metod intervju .......................................................................................................................... 15 

3.2.1 Förberedelser ...................................................................................................................... 15 
3.2.2 Urval intervjupersoner....................................................................................................... 18 

3.3 Kriterier för bedömning av undersökningen ....................................................................... 19 
3.3.1 Överförbarhet..................................................................................................................... 20 
3.3.2 Äkthet .................................................................................................................................. 21 

 



 

- VIII – 

Stefan Johansson 

4 Empiri .............................................................................................................................22 
4.1 Intervjufrågor............................................................................................................................ 22 
4.2 Konfidentiellt ............................................................................................................................ 22 

4.2.1 Transkribering av intervjuer ......................................................................................... 23 
4.2.2 Intervjuerna......................................................................................................................... 23 

 

5. Analys .............................................................................................................................36 
5.1 Analys organisationer............................................................................................................... 36 
5.2 Analys positioner...................................................................................................................... 38 

 

6. Diskussion......................................................................................................................40 

7. Slutsats ........................................................................................................................... 41 

8. Referenser.......................................................................................................................42 

 

 

 

 



- 1 – 

Stefan Johansson 

1. Introduktion 
Denna uppsats kommer att handla om en undersökning kring begreppet effektivitet i 

två olika organisationer. Uppsatsen kommer att bestå av ett antal intervjuer med 

personer verksamma inom Ljungby Kommun och företaget Strålfors. 

Intervjupersonerna har så likvärdiga positioner som möjligt för att få en så trovärdig 

undersökning som möjligt och för att kunna undersöka vilka likheter och skillnader det 

finns positioner emellan.      

1.1 Bakgrund 
Var och en har sin personliga uppfattning om vad ordet effektivitet betyder för dem. 

Det finns också en hel del olika betydelser när detta ord används på grund av personliga 

uppfattningar. Dessa skillnader i personliga uppfattningar kan urskiljas beroende på vad 

varje enskild person arbetar med och vilken nivå i organisationen personen arbetar på. 

En person som arbetar i produktionen skulle förmodligen inte ha samma uppfattning 

om effektivitet som chefen i samma organisation och därför tycker jag det är ett 

intressant att undersöka detta fenomen närmare. 

Då begreppet effektivitet är stort och mångfacetterat och kan ha väldigt många olika 

betydelser, har jag valt att undersöka ett mindre antal personers personliga och 

professionella åsikter om detta och för att se om det finns några större skillnader mellan 

de två olika organisationerna.  

Ordet effektivitet härstammar ifrån ordet effektiv som i sin tur härstammar ifrån ordet 

effekt. Verbet effekt har sitt ursprung i det franska ordet ”effect” 

(http://www.etymonline.com/, 2010) och det latinska ordet ”effectus” 

(http://www.etymonline.com/, 2010) som fanns redan i slutet på 1500-talet och båda 

betyder prestation och/eller resultat. Även de två vanligaste engelska översättningarna 

för ordet effektivitet som är effectiveness och efficiency härstammar ifrån orden 

”effect” och ”effectus” men efficiency härstammar även ifrån ”efficient” 

(http://www.etymonline.com/, 2010). Efficiency började användas runt 1630 och 

”effectiveness” började användas runt 1600.   

Definitionen av det svenska ordet "effektivitet" enligt Nationalencyklopedin: 

"effektivitet (jfr effektiv), avser i ekonomiska sammanhang förhållandet mellan 

insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat. Begreppet kan användas i både 
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relativ (mer eller mindre effektiv) och absolut (effektiv eller ineffektiv) mening. En 

verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då 

insatserna är givna, och insatserna inte kan minskas då resultatet är givet. Om någon 

sådan förändring är möjlig, så är verksamheten ineffektiv i absolut mening och mindre 

effektiv i relativ mening än den verksamhet som framkommer genom förändringen.” 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/effektivitet/159058 (2010)  

1.2 Syfte 
Vad betyder effektivitet i olika organisationer och har det betydelse om organisationen 

är vinstdrivande eller inte för vad personer inom organisationen tycker vad effektivitet 

är? Min ambition med denna uppsats är att jämföra den personliga och professionella 

uppfattningen av den singulära begreppsdefinitionen av effektivitet mellan 

intervjupersonerna men jag kommer även att jämföra den multifaktoriella 

begreppsdefinitionen av effektivitet organisationerna emellan. Utöver detta vill jag 

undersöka vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika personernas 

förhållningssätt till begreppet effektivitet beroende på ifall de arbetar inom en 

vinstdrivande organisation eller inom en icke vinstdrivande organisation. Hur ordet 

effektivitet används i en organisation är ju alltid beroende på vad organisationens mål är, 

men oavsett mål, finns alltid betydelsen av ordet effektivitet på något sätt och kan därför 

studeras.  

1.3 Problemdiskussion och problemformulering 

• Vad är effektivitet?  

• Finns det olika sorters effektivitet?  

• Kan effektivitet mätas?  

• Hur kan effektivitet i så fall mätas?  

Svaret på dessa frågor kan variera kraftigt, beroende på vilken sorts effektivitet det 

handlar om men även vilka mätinstrument som används, vilken bransch det handlar om, 

vilka mätresultat som är relevanta för de som genomför mätningen och att de 

mätpunkter som används verkligen ger ett relevant resultat.  
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Effektivitetsbegreppet kan även användas på hela organisationer, då det i det fallet 

handlar om ifall en organisation är mer effektiv eller mindre effektiv.   

Hogan & Sinclair (1996, s. 378, återgiven i Ragneklint, 2002) ger sin syn på begreppet 

effektivitet och formulerar två frågor om organisationer verkligen kan vara mer eller 

mindre effektiva som verkligen ställer effektivitetsbegreppet på sin spets: 

“Given that some organizations are more effective than others: (a), Is it possible to 

identify parameters of effectiveness, measure them, change them, and in the process 

improve the performance of organizations? (b), Are the parameters general or are they 

specific to each organization at discrete point of time?”  

Hogan & Sinclair ställer sig frågan ifall det verkligen går att hitta effektivitetsparametrar 

som går att mäta, som kan ändras efter behov och som sedan kan hjälpa till att förbättra 

effektiviteten inom organisationen. Är dessa parametrar generella eller finns det 

specifika parametrar för varje organisation vid ett särskilt tillfälle?  

Cameron, K. S., (1978, s. 365-366, återgiven i Ragneklint, 2002) har en helt annat syn på 

forskningen kring effektivitet och organisationer: 

“For the past 50 years, organizational researchers have been concerned with the 

“effectiveness” of organizations, yet confusion persists regarding what organizational 

effectiveness is. It has rarely been possible to compare studies of effectiveness, since 

few have used common criteria for indicating effectiveness and effectiveness has been a 

label pinned on a wide variety of perspectives. Difficulty in empirically assessing 

organizational effectiveness has arisen because no one ultimate criterion of effectiveness 

exists. Instead, organizations may pursue multiple and often contradictory goals. 

Outputs and goal accomplishment are probably the most widely used criteria of 

effectiveness. Not only were the earliest approaches to effectiveness guided by 

rationalistic goal model, but recent writers have continued to advocate accomplishment 

of goals as the defining characteristics of organizational effectiveness.” 

Cameron frågar sig ifall forskningen inom området under de senaste 50 åren verkligen 

kommit fram till ifall effektivitet kan mätas överhuvudtaget då det finns så många 

parametrar att ta hänsyn till att detta kanske blir omöjligt. För att en sådan mätning 

överhuvud skall kunna ske, måste det enligt Cameron, finnas i förväg fastställda kriterier 

för vad effektivitet är och vad som ska mätas. Det finns så många parametrar och så 
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olika organisationer att ta hänsyn till, så det bästa vore ifall varje organisation kunde 

utarbeta sina egna definitioner om vad effektivitet är specifikt för deras organisation.  

Camerons kritiska inställning till forskningen är med all rätt befogad då det inte finns 

några generella faktorer, som kan användas av alla för att mäta effektivitet inom 

respektive organisation. Självklart finns det många faktorer som mäter effektivitet, men 

de kan inte användas av alla, för olika organisationer har egna specifika mätvärden, 

specifika omständigheter, specifika målsättningar och liknande att ta hänsyn till. 

Allt detta tillsammans ger följande problemformulering: 

Vad innebär termen effektivitet för organisationen och på vilket sätt mäts detta?  

1.4 Mål 
Det problem som diskuteras i denna avhandling handlar om synen på och 

uppfattningen av det svenska ordet "effektivitet", vilket betyder antingen "efficiency" 

eller "effectiveness" på engelska beroende på användning. Denna koppling mellan det 

svenska ordet och den engelska översättningen görs för att det finns flera engelska ord 

som på något sätt kan översättas med vårt svenska ord effektivitet beroende på vad det 

handlar om. Detta kommer att jämföras för att se likheter och skillnader mellan hur 

människor på olika nivåer i en medelstor vinstdrivande organisation och människor på 

olika nivåer i en medelstor icke vinstdrivande organisation. I detta fall blir det Strålfors 

som representerar den vinstdrivande organisationen och Ljungby Kommun som 

representerar den icke vinstdrivande organisationen. Orsaken till att jag vill göra denna 

undersökning är att reda ut vad begreppet kan betyda för olika människor inom olika 

organisationer där begreppet kan ha alla möjliga olika betydelser.  

1.5 Avgränsningar 
Effektivitet är ett väldigt stort och brett begrepp som betyder något unikt för varje 

individ och för att kunna precisera och begränsa begreppet kommer jag att avgränsa mig 

till att göra en undersökning mellan vad begreppet betyder för ett antal personer inom 

vinstdrivande organisation och ett antal personer inom icke vinstdrivande organisation. 

Anledningen till jag har valt dessa avgränsningar är dels att avhandlingen skall hålla sig 
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till kärnfrågan och dels för att en mer omfattande studie skulle ta alldeles för mycket tid, 

även om det hade varit mycket intressant att göra en större studie kring ämnet.  

Jag har valt att avgränsa mig till en vinstdrivande organisation och det är i detta fall 

Strålfors, som gör allt ifrån grafiska produkter och printning av räkningar till 

helhetslösningar inom kommunikation för sina kunder. Antalet anställda inom Strålfors 

Svenska är cirka 1000 spridda på olika platser i hela landet. 

Ljungby Kommun består av 27500 bosatta och inom Ljungby Kommun arbetar cirka 

2600 personer. Dessa producerar tjänster till andra avdelningar inom den kommunala 

verksamheten men även till andra intressenter utanför. Ljungby Kommun sköter allt 

ifrån olika sorters sjukvård och sjukhus till skötsel av kommunens gator och 

anläggningar.   
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2. Teori 
Det är ingen enkel uppgift att på ett kortfattat sätt beskriva ordet effektivitet. Detta ord 

har många betydelser och kan användas inom nästan alla områden. Effektivitet kan 

användas inom en mängd olika områden och har då lika många olika betydelser men i 

denna uppsats kommer enbart den ekonomiska definitionen av begreppet effektivitet att 

belysas. Denna uppsats behandlar ett specifikt ekonomiskt begrepp samt den personliga 

aspekten av begreppet och inte alla andra betydelser. Jag har valt att begränsa denna 

uppsats till att undersöka skillnader och likheter i den personliga uppfattningen från 

personer på likvärdiga positioner i Ljungby Kommun och Strålfors, kommer teorin att 

baseras på vad de olika intervjupersonerna kommit fram till. Detta görs för att 

underlätta förståelsen mellan de likheter och de skillnader som dessa intervjuer kommer 

fram till. 

2.1 Ursprung begreppet effektivitet 

”Ordet effektivitet vilar på latinets efficio, frambringa. Efficacitas (eng. efficacy) motsvarar 

det svenska verksamhet, verkan, framgång.” Ragneklint (2002, s. 29)  

Begreppet effektivitet härstammar ifrån ordet effektiv som i sin tur härstammar ifrån 

ordet effekt. Verbet effekt har sitt ursprung i det franska ordet ”effect” 

(http://www.etymonline.com/, 2010) och det latinska ordet ”effectus” 

(http://www.etymonline.com/, 2010) som fanns redan i slutet på 1500-talet och båda 

betyder prestation och/eller resultat. Även de två vanligaste engelska översättningarna 

för ordet effektivitet som är effectiveness och efficiency härstammar ifrån orden 

”effect” och ”effectus” men efficiency härstammar även ifrån ”efficient” 

(http://www.etymonline.com/, 2010).  

Efficiency började användas runt 1630 och ”effectiveness” började användas runt 1600.   

Definitionen av det svenska ordet "effektivitet" enligt Nationalencyklopedin: 

"effektivitet (jfr effektiv), avser i ekonomiska sammanhang förhållandet mellan 

insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat. Begreppet kan användas i både 

relativ (mer eller mindre effektiv) och absolut (effektiv eller ineffektiv) mening. En 

verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då 
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insatserna är givna, och insatserna inte kan minskas då resultatet är givet. Om någon 

sådan förändring är möjlig, så är verksamheten ineffektiv i absolut mening och mindre 

effektiv i relativ mening än den verksamhet som framkommer genom förändringen.” 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/effektivitet/159058 (2010)  

Eftersom de allra flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska, kommer jag att 

översätta de stycken jag refererar till. När det kommer till översättningen av begreppet 

effektivitet från engelska till svenska, vilket kommer att innebära en viss förändring, 

beskriver Corvellec (1995, s. 31-32) detta fenomen bra fast det omvända när han skriver 

”no single word exists covering the whole semantic field of the english term.” Det finns 

alltså inget enskilt ord på engelska som beskriver hela den svenska betydelsen av ordet 

effektivitet men jag kommer att översätta de olika engelska orden med effektivitet. 

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

som ger en förändring i ett tillstånd, och ”effektiv”, som normativt talar om att en effekt 

inte bara omfattar en verkan vilken som helst, utan att denna verkan i ett eller annat 

avseende kan beskrivas som ”överlägsen” i relation till mera ”ordinära” effekter. 

Termen ”effektivitet” utgår därmed implicit från ett positivt, normativt 

ställningstagande, vilket är en viktig del i förståelsen av begreppets diskursiva 

användning.” Ragneklint (2002, s. 29) 

Begreppet effektivitet används ofta tillsammans med andra begrepp som till exempel 

produktivitet, kvalitet, verkningsgrad men även ekonomisk rationalitet och ekonomisk 

framgång.  

2.2 Generella definitioner av effektivitet 

Definitionen av ordet effektivitet i en generell betydelse är då definitionen kan användas 

inom alla områden och branscher och på alla olika sorters organisationer. Olika 

branscher och olika sorters organisationer ser effektivitet på sitt unika sätt och har 

därmed även en unik definition utifrån sin organisations förutsättningar och mål. Detta 

försök till att reda ut en generell definition av ordet effektivitet är ”möjligheten att finna en 

objektiv och därmed definierbar verklighet bakom termen.” Ragneklint (2002, s. 31) Ragneklint 

har i sin bok sammanställt en mängd användbara begreppsdefinitioner, både singulära 

och multifaktoriella, av termen effektivitet från ett antal olika böcker, rapporter och 
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avhandlingar. Singulära begreppsdefinitioner koncentrerar sig på enskilda begrepp 

såsom effektivitet, produktivitet och liknande medan multifaktoriella 

begreppsdefinitioner beskriver hela organisationer och organisatorisk effektivitet. 

2.2.1 Singulära begreppsdefinitioner 

Ett begrepp som ofta nämns i samma mening eller ses som en synonym till effektivitet 

är begreppet produktivitet. Dessa två begrepp ska inte likställas, även om de kan under 

vissa omständigheter kan vara väldigt lika och innebära likvärdiga mått, finns det 

betydande skillnader mellan dessa två begrepp. ”I en serie expertrapporter till 

produktionsdelegationen definieras effektivitet som ”förhållandet mellan resursinsats och 

effekter av produktionsresultatet” medan produktivitet betecknar ”att göra saker på rätt 

sätt”. Hjalmarsson, Zheng & Köstner (1991, s. 162, återgiven i Ragneklint, 2002) 

Detta håller även Aronsson & Johansson (1991, s. 301, återgiven i Ragneklint, 2002) 

med om när de skriver att ”effektivitet är relaterat till verksamhetens mål, dvs. ”att man 

gör rätt saker”, medan produktivitet har en snävare betydelse, som fångas i meningen 

”man gör saker rätt”.”  

Effektivitet finns även beskrivet inom den statliga sektorn, här genom 

medbestämmandeavtalet för den statliga sektorn som ger sin syn på det organisatoriska 

effektivitetsbegreppet: ”Effektivitet är att nå målet för verksamheten under god 

hushållning med resurserna, med beaktande av service-, offentlighets- och 

rättssäkerhetskraven och med beaktande av personalens behov av arbetstillfredsställelse, 

god arbetsmiljö, anställningstrygghet och möjligheter till personlig utveckling.” MBA-S, 

(§ 2, mom 4, återgiven i Ragneklint 2002)   

2.2.2 Multifaktoriella begreppsdefinitioner 

Det finns många multifaktoriella begreppsdefinitioner med ett antal olika variabler 

beskrivna i Ragneklints bok men av alla definitioner med dess variabler är endast en 

generell definition av organisatorisk effektivitet nödvändig här för att inte gå för djupt 

inom just detta. Argyris (1971, s. 101) beskriver tre kärnaktiviteter hos en organisation 

och de är ”att uppnå sina mål, att vidmakthålla sina inre förhållanden och att anpassa sig 
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till den yttre miljön. Om detta sätts i relation till nyssnämnda definition kan vi påstå att 

en organisation – när dess effektivitet ökar – kommer att kunna utföra sina tre 

kärnaktiviteter vid konstant eller stigande effektivitetsnivå med oförändrad eller minskande inmatning 

av energi.” Argyris ställer sig då frågan ”vad menas med att kärnaktiviteterna utförs vid en 

konstant eller stigande effektivitetsnivå? Som exempel kan vi välja kärnaktiviteten att 

förverkliga organisationens mål. Om målet är att tillverka skor menar vi att fabriken kan 

tillverka ett lika stort antal skor genom att använda ett mindre tillskott av energi (av 

mänsklig eller annan art), eller att den kan producera samma antal skor utan att öka 

nivån för sin energiförbrukning. När energibehovet sjunker kan aktiviteterna sägas vara 

mera effektiva.” Argyris (1971, s. 101) Utan att gå in för djupt inom ämnet och blanda 

in för många variabler, är denna relativt enkla förklaring på multifaktoriell 

begreppsdefinition, enkel att förstå och är samtidigt så mycket förklarande att den lätt 

kan appliceras på nästan vilken organisation som helst.  

 Enligt Horngren et. al. (2005, s. 539) är effektivitet ”graden av måluppfyllelse.” Detta till 

skillnad från produktivitet som författarna menar är ”den mängd input som krävs för att 

nå en viss nivå på output.” 

Enligt Andersson (2001, s. 17), som har ett liknande resonemang kring begreppet 

effektivitet som Horngren men menar även att ”Effektivitet kan ses som den nytta den 

utförda prestationen åstadkommer. Detta kan vara skilt från produktivitet. En förädling 

kan ju vara bra utförd men ändå leda till att målet inte nås. Om resurserna kan användas 

till en annan verksamhet, som ger högre måluppfyllelse, finns det effektivare 

tillvägagångssätt. Effektivitet måste inte innebära att man arbetar hårdare. Ibland kan 

effektiviteten ökas genom att man arbetar smartare.” 

2.3 Ekonomiska definitioner av effektivitet 

Ordet effektivitet är i detta ekonomiska sammanhang ett relativt (mer eller mindre 

effektiv) begrepp som syftar till förhållandet mellan insatserna i verksamheten och 

verksamhetens resultat. Detta begrepp kan appliceras på både vinstdrivande och icke 

vinstdrivande organisation, men skillnaderna är ju uppenbara då även icke vinstdrivande 

organisationer strävar efter att bli så effektiva som möjligt. En vinstdrivande 

organisation som Strålfors är uteslutande ute efter att få ett så stort överskott som 
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möjligt medan en icke vinstdrivande organisation som Ljungby Kommun är ute efter att 

producera så bra service som möjligt efter förutsättningarna. 

Inom företagsekonomi finns det flera olika definitioner av begreppet effektivitet och en 

mängd olika områden där effektivitet kan användas. Jag har försökt göra en 

sammanställning av de olika relevanta områdena för att få en helhetsbild av begreppet 

effektivitet inom ämnet.  

Andersen (2006, s. 1078-1091) beskriver hur termen effektivitet betraktas inom 

management och företagsekonomi genom att beskriva organisationer och dess mål. 

Andersen tycker att ”inom ledarskap och företagsekonomi betraktas organisationer som 

konstgjorda enheter som skapas som medel för ägarna (grundare/uppdragsgivare) så att 

de kan uppnå sina mål. Måluppfyllelse är därför den centrala frågan och är den 

grundläggande definitionen av effektivitet inom ledarskap samt för privata företag och 

offentliga förvaltningar. 

När effektiviteten kan beskrivas som graden av måluppfyllelse, dvs. att uppnå mål för 

lönsamhet, blir jämförelser mellan företag meningslös. Företag har oftast olika mål när 

det gäller avkastningen på deras investeringar och tillgångar beroende på lönsamheten 

och skillnader i risk mellan branscher.  

Genom att definiera effektivitet som effektivitet och inte produktivitet, har problemet 

med jämförelse mellan organisationer blivit betydligt mindre, särskilt när man jämför 

organisationer, som är likartade i många olika aspekter.  

I företagsekonomi kan lönsamhet ses som det viktigaste kriteriet för effektivitet för 

privata företag. Lönsamheten (räntabilitet, kassaflöde och marknadsandelsförändring) är 

de flesta konventionella mått av löpande ärenden prestanda (Hambrick, 1983, s. 9). Det 

ultimata målet för ett företag är lönsamheten (grad avkastningen) (Shetty, 1979, Nash, 

1983; Walton och Dawson, 2001). Skillnaden mellan effektivitet och orsakerna för 

effektivitet samt skillnaden mellan prestanda och effektivitet är avgörande vid 

bedömningen av betydelsen av personligheten på ledningen.”  

En som har en mer inriktad uppfattning om effektivitet inom redovisning för en 

organisation är en revisor och på detta sätt beskrivs hur en revisors syn kan vara på 

effektivitet och hur den kan ses i en förvaltning:  
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”Definition Förvaltning  

Beslut och åtgärder för att inom ramen för utfärdade föreskrifter, lagar och regler för 

god sed skydda förmögenheten i en verksamhet från förluster. 

 

Bedömning av effektivitet: 

Naturligtvis måste en revisor, som vill allvarligt ta sig för att inom ramen för 

revisionsuppdraget ge ett kvalificerat omdöme om förvaltningens effektivitet i ett 

företag bereda sig på svårigheter, som lagstiftaren inte velat utsätta honom för. En 

revisor kan så att säga blott genom att studera resultat och ekonomisk ställning genom 

rapporter, som bör vara täta och tillförlitliga, bilda sig en uppfattning om förvaltningens 

effektivitet. 

Effektivitetsbilden, som träder fram med denna enkla metod, måste dock förses med 

nyanser. Den förutsätter för det första en lojal och sund konkurrens, dvs. att de 

konkurrerande företagen håller en prisnivå, som svarar mot deras verkliga kostnader för 

produktionen och sålunda är fri från kartellöverenskommelse, dumpingpriser, 

marknadsföring med alltför låga täckningsbidrag och annat som medför att det icke är 

effektiviteten som avgör resultatet utan andra faktorer. För det andra förutsätts, att 

företaget befinner sig i en långsiktigt harmonisk utveckling med hänsyn till 

produktutveckling, tekniska resurser, soliditet och likviditet. Uppgiften att leda och 

förvalta ett företag som arbetar i fri konkurrens med andra torde vara en av de svåraste 

man kan tänka sig och nyssnämnda komplikationer är en del av svårigheterna. Men om 

ett företag med sunda affärsmetoder överlever och förmår att betala ut avkastning på 

kapitalet till ägarna och expandera i konkurrens med andra i en fri marknad är det utan 

tvivel ett bevis på en effektivitet, som kommer fram utan annan utredning än att 

företagets förmögenhet befinnes vara riktigt beräknad och värderad vid såväl ingången 

som utgången av den period mätningen avser” (Ranby, 1985).  

 

Det var effektivitet på organisationsnivå och för den rent ekonomiska redovisningen 

inom en organisation för dess överlevnad. Effektivitet inom management och ledarskap 

är en annan intressant synvinkel på hur begreppet kan användas. För att en organisation 

ska lyckas med sina uppsatta mål, måste det finns effektiva chefer inom organisationen. 

Dessa chefer styr och påverkar organisationen och genom ett gammalt ordspråk 

”leading by example” kan de flesta chefer bli bra förebilder för sina anställda genom att 
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föregå med gott exempel. Peter Drucker hade redan på sin tid genomgående sunda 

tankar om detta begrepp effektivitet och effektiva chefer. Vad är en effektiv chef? Vad 

kännetecknar en effektiv person i allmänhet? Enligt Drucker (1967, s. 27) finns det ”inte 

någon effektiv personlighet. De effektiva chefer jag mött är högst olika beträffande 

temperament och förmåga beträffande vad de gör och hur de gör det, beträffande 

personlighet, kunskaper och intressen, ja beträffande nästan allting som skiljer 

människor från varandra. Allt de har gemensamt är att de får saker gjorda.”  

 

Detta uttalande bevisar att det inte finns en speciell personlighet som är effektiv utan 

vem som helst kan bli det. Effektivitet kan enligt Drucker (1967, s. 29) läras men hur 

görs det? Enligt Drucker (1967, s. 29-30) finns det ”fem tankeprinciper - som måste 

förvärvas för att man ska kunna bli en effektiv chef. 

 

• Effektiva chefer vet vart deras tid tar vägen. De arbetar systematiskt med 

utvecklingsarbete av den lilla del av sin tid som de kan få kontroll över. 

• Effektiva chefer riktar in sig på vad saker och ting ger i utbyte. De inriktar sina 

ansträngningar på resultatet och inte på arbetet i sig. De ställer först frågan ”Vilket 

resultat väntas av mig?” och låter själva arbetet komma i andra hand, liksom teknik 

och hjälpmedel. 

• Effektiva chefer bygger på de starka sidorna – sina egna, sina överordnades, 

kollegors och underordnades. De bygger på det fördelaktiga i situationen, dvs. de 

försöker utnyttja dem till det yttersta. De bygger inte på de svaga sidorna. De 

försöker inte göra det omöjliga. 

• Effektiva chefer koncentrerar sig på de större områden där utomordentliga 

prestationer ger stora resultat. De tvingar sig själva att uppställa prioriteringar och att 

hålla fast vid dem. De vet att de måste göra det viktigaste först och resten inte alls. 

Alternativet är att inte få något gjort över huvud taget.  

• Effektiva chefer fattar slutligen effektiva beslut. De vet att det framför allt är en fråga 

om systematik – de rätta stegen i rätt ordning. De vet att ett effektivt beslut alltid 

beror på ett bedömande – ”en av två åsikter” snarare än ”samstämmiga fakta”. De 

vet att om man fattar många beslut blir det felaktiga beslut. Det som behövs är få 

men grundläggande beslut. Det som behövs är rätt strategi och inte improviserad 

taktik.” 
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Dessa fem tankeprinciper kan alltså göra nästan vilken chef som helst till en effektivare 

chef oavsett yrkesområde. Allt de bara behöver göra enligt Drucker är att följa dessa 

principer och använda dem på rätt sätt. På rätt sätt är enligt Drucker (1967, s. 29) att 

repetera dessa fem tankeprinciper ”tills ögonen blöder och tills det har blivit en 

ryggmärgsreflex och en fast inrotad självklarhet. Man lär sig reglerna genom ständig 

upprepning och övning.” Drucker har ägnat en hel bok åt detta ämne som är både 

väldigt aktuell och väl läsvärd, men även om den är skriven 1967, har Drucker rätt i allt 

han skriver om ledarskap och hur effektiva chefer skall vara.   

 

Knutsson (2002, s. 5-6) skriver angående kommunal effektivitet att ”effektivitet 

definieras således i förhållande till dels den som utför prestationen (produktivitet och 

mål), dels på vem den har effekt (effekt och mål)” och att ”avsikten med kommunal 

verksamhet är alltså inte avsaktning på investerat kapital, utan att se till att gemensamma 

resurser aktiveras för att utföra prestationer med önskvärda effekter.” Detta gäller då 

enbart den kommunala verksamheten och beskriver denna på ett utmärkt sätt eftersom 

en kommun inte producerar något annat än tjänster. En kommun producerar tjänster till 

både sig själv och andra men främst för sina medborgare som vilka bor inom 

kommunens gränser.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2002, s. 48) skriver om produktivitet och effektivitet inom 

äldreomsorgen och försöker definiera begreppet på detta vis: ”att en organisation måste 

vara produktiv för att kunna vara effektiv men att en produktiv organisation inte per 

automatik samtidigt är effektiv. De menar att effektivitet förutsätter att målen uppnås, 

men att det endast krävs en viss effekt för att organisationen ska betraktas som 

produktiv.” Stigner (2005, s. 10) menar att de tjänster som produceras i äldreomsorgen 

är väldigt svåra att mäta i monetära termer och därför bör helst inga sådana mätningar 

göras. 
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3. Metod 
Metodavsnittet är till för att beskriva hur författaren har gjort för att uppnå syftet med rapporten, dvs. 

hur insamling av information har gått till, hur valet av intervjuade motiveras och val av litterära källor 

etc. ”Metod kan uppfattas i bred mening, i anslutning till den ursprungliga grekiska innebörden av 

ordet: ”vägen till ett mål”.” Kvale & Brinkmann (2009, s. 98) 

3.1 Kvalitativ metod 

Jacobsen (2002, s. 34) anser att de fyra viktigaste metoddebatter som finns inom 

området samtidigt utgör ett antal problem vid utredning av olika företeelser som 

påverkar det resultat som ska uppnås. Metod handlar om hur data om verkligheten bör 

samlas in och de problem som måste elimineras för att resultatet i slutändan skall bli 

acceptabelt.  

Det första problemet är hur datainsamling bör gå till. Enligt Jacobsen (2002, s. 34) finns 

det två sätt att få ett grepp om verkligheten, deduktion och induktion. Deduktivt 

resonemang innebär att en teori formuleras och som sedan testats för att antingen 

bekräfta eller falsifiera teorin. Induktion innebär det motsatta, dvs. teorier som skapats 

av insamlade empiriska bevis. Jag har använt induktion som tillvägagångssätt när jag 

samlat de empiriska fakta som sedan jämförs med teorin, vilken jag funnit i de olika 

litterära källorna. Anledningen är att jag försöker undersöka personliga uppfattningar i 

två befintliga verksamheter och inte bara skapa nya teorier. Eftersom jag bygger min 

undersökning på skriftligt material och intervjuer, har jag enligt Jacobsen (2002, s. 32), 

mest använt en hermeneutisk inställning, vilket innebär att det inte gjorts några direkta 

mätningar. ”Inom hermeneutiken studerar man tolkning av texter.” Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 66) Detta innebär att jag kommer tolka intervjumaterialet och jämföra med 

teorin för att lättare förstå innebörden av intervjuerna och kunna se resultatet.  

 

Det andra problemet Jacobsen (2002, s. 36) nämner handlar om hur man skall förstå det 

undersökta fenomenet. Det går att se verkligheten från antingen ett holistiskt eller ett 

individualistiskt synsätt. Med ett holistiskt förhållningssätt studeras fenomenet med 

utgångspunkten att det består av ett komplext system av enskilda individer. Mitt 

förhållningssätt är dock individualistiskt, dvs. att jag utgår i detta fall från att den 
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enskilda individen är den viktigaste datakällan. Detta grundar jag på att den intervjuade 

är den som ger sin personliga åsikt när det gäller begreppet effektivitet och det bästa sätt 

att få fram detta är just genom personliga intervjuer. Inställningen är individualistisk, 

dvs. att jag tar i detta fall att individen är den främsta datakällan. Rapporten bör därför 

tolkas som en redogörelse för hur situationen uppfattas idag av de intervjuade 

personerna och jämförelsen mellan personer från vinstdrivande och icke vinstdrivande 

organisationer ska endast uppfattas som summan av dessa individers personliga 

uppfattningar.  

 

Tredje problem är enligt Jacobsen (2002, s. 36) frågan om hur forskarens inverkan på de 

studerade skall minimeras så mycket som möjligt. Den ideala situationen är att forskaren 

inte har någon effekt på det studerade fenomenet. Då jag inte gjorde någon anmärkning, 

men ägnat oss åt intervjuer och granskning av skriftligt material har jag hållit en ganska 

fristående och neutral roll. Därför har jag inte heller påverkat resultatet i så stor 

utsträckning som jag kanske annars skulle gjort.  

 

Den fjärde och sista punkten Jacobsen (2002, s. 38) talar om att ta itu med forskaren att 

följa en kvantitativ eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden innebär att 

information som samlas in består av siffror som bygger på mätningar av olika slag. Den 

kvalitativa metoden, som grundas på information i form av ord. Denna punkt är en 

mycket central del av nästa, vilket är hur undersökningen ska genomföras. 

 

3.2 Metod intervju 

  3.2.1 Förberedelser 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar 

med varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den 

värld de lever i.” Kvale & Brinkmann (2009, s. 15) 
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När min problemformulering började närma sig sin slutgiltiga formulering, började 

processen med att fundera på vilka intervjupersoner som var tänkbara och realistiska. 

Målet var att få runt 4 personer på varje ”sida” och helst med så likvärdiga positioner 

som möjligt. Detta är ju självklart inte helt rimligt då dessa organisationer inte ser 

likadana ut, men målet blev då att komma så nära målet som möjligt. Positionerna 

ekonomichef och personalchef var nästan identiska medan controller, förvaltningschef, 

IT-chef inte riktigt stämde överens med mitt mål. Detta utgör inget större problem 

eftersom det inte är en undersökning positionerna emellan som är det intressanta utan 

att undersöka den gemensamma helheten inom en vinstdrivande organisation mot icke 

vinstdrivande organisation som är det viktiga. Helheten syftar här till att åsikterna hos de 

olika personer på respektive positioners åsikter läggs samman till en helhet som sedan 

analyseras och i analysen kommer skillnader och likheter fram mellan de två 

organisationerna. 

 

Genomförandet av mina intervjuer gjordes på respektive intervjupersons kontor eller i 

ett konferensrum på arbetsplatsen. Intervjupersonen känner sig i och med detta 

hemmastadd och kan prata helt fritt utan störande moment som en ny och ovan miljö 

för med sig. Under alla intervjuer stängdes dörren runt oss så ingen störde våra 

diskussioner. Innan intervjun började, löste vi problemet med sekretess och den 

konfidentiella situationen så vi var överens om hur informationen skulle behandlas i 

undersökningen. Eftersom det varken har varit några direkta företagshemligheter eller 

kommunala hemligheter så har inte sekretessen varit något problem. Jag upplyste även 

alla intervjupersoner innan intervjun började att intervjun skulle spelas in så att personen 

i fråga kunde ge sitt samtycke även där. Även om alla intervjupersoner sätter sin 

speciella prägel på ”sin” intervju så har jag ställt samma frågor till alla fast i olika ordning 

beroende på karaktären av varje enskilt samtal. Innan intervjun med Peter Wiman var 

jag nervös eftersom det var min första ”riktiga” intervju någonsin men samtalet flöt på 

riktigt bra och allt eftersom intervjuerna gjordes kände jag mig mer och mer kapabel att 

intervjua personer. Under de sista intervjuerna kände jag mig betydligt mer säker på hur 

jag ville att samtalet skulle genomföras och hur jag skulle leda samtalet i den nödvändiga 

riktningen för att uppnå mitt mål och få svar på mina frågor. Upplägget för alla 
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intervjuer var densamma och så var även tillvägagångssättet med frågor och inspelning 

av samtalet.  

Jag har valt att intervjua ett antal personer på olika positioner inom en vinstdrivande 

organisation och en icke vinstdrivande organisation för att kunna genomföra min 

undersökning runt betydelsen av ordet effektivitet. Dessa intervjuer kommer att bestå av 

några öppna diskussionsfrågor för att jag ska kunna få en helhet kring begreppet 

effektivitet. Skulle det nu vara så att någon person eller organisation kräver tystnadsplikt 

om någon del av den aktuella informationen, kommer tystnadsplikt att behandlas som 

sig bör. Den aktuella informationen kommer då att uteslutas så att namn, position eller 

organisationsnamn inte kommer att nämnas i texten eller på annan plats i dokumentet. 

”Löfte om tystnadsplikt är enkla att ge; de är däremot inte fullt så lätta att hålla. Dock: 

avgivna löften måste hållas.” Trost (2005, s. 40-41) 

Jag har valt att begränsa mig till 4 och 3 personer från respektive sida som ska 

undersökas, dels för att kunna få intervjua människor på så likvärdiga positioner som 

möjligt och dels för att få tillräcklig information för att kunna göra en ordentlig analys 

och slutsats av materialet. Detta har även gjorts för att kunna gå lite mer på djupet med 

de jag intervjuar och därmed få mer kvalitet än kvantitet. Kvalitet i detta fall är ett 

intervjusvar som är betydligt fylligare och som är mer som en diskussion kring ämnet 

och som då självklart kommer ge mer än en kortare och mindre omfattande.  

  

Mina frågor kommer i grunden att bestå av: 

• Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete 

• Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

• Vad är effektivitet för dig? 

• Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Orsaken till första frågan är att få en bild av intervjupersonen och dennes arbete och 

arbetsuppgifter. Den andra frågan ställs för att få ett spontant svar på frågan om 

effektivitet och den tredje frågan finns med för att utveckla andra frågan samt för att 

kunna utveckla begreppet ytterligare beroende på vilka personliga åsikter och 

erfarenheter personen har. Den fjärde och sista frågan hade passat bättre i en kvantitativ 
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studie men här är det inte mätningen i sig jag vill veta utan hur mätningen skiljer sig 

mellan de olika organisationerna.  

”Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg formulerade 

frågor. Man ska ju i möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet 

och val av delaspekter av intervjun. Istället skall man göra upp en lista över 

frågeområden. Listan bör vara ganska kort och ta upp stora delområden.” Trost (2005, 

s. 50)   

Dessa frågor kan komma att ändras beroende på intervjupersonen men de kommer i 

grunden att vara samma för alla intervjupersoner. Detta gör att intervjun kommer att 

vara semi-strukturerad, vilket innebär att ”forskaren har en lista över förhållandevis 

specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt.” Bryman & Bell (2003, s. 363) Intervjuprocessen är flexibel och 

det är intervjupersonens personliga åsikter och personliga uppfattningar som räknas och 

som är det viktiga under intervjun.  

 

3.2.2 Urval intervjupersoner 

Jag hade som mål att intervjua ett antal intressanta personer på olika ledande positioner 

och olika avdelningar för att få lite olika syn på ordet effektivitet, inom en medelstor 

vinstdrivande organisation och en medelstor icke vinstdrivande organisation för att 

kunna göra min undersökning kring termen effektivitet. De personer och positioner jag 

var ute efter i första hand var att de var så likvärdiga som möjligt för att underlätta 

undersökningen men även för att försöka sammanställa någon slags helhetsbild från 

organisationen. Dessa personer kommer både att betraktas som en helhet men även 

som individer eftersom jag gör en undersökning mellan de båda ”motparterna”. Varje 

”sida” kommer dels ha en generell åsikt med inslag av individuella aspekter och dels 

kommer sidorna undersökas genom att se skillnader och likheter mellan de två.  

Detta urval är gjort eftersom ”ibland är bekvämlighetsurvalet en följd av att olika 

restriktioner ställts upp” Bryman & Bell (2003, s. 377) och dessa restriktioner har varit 

så lika positioner som möjligt samt att positionerna har haft kravet att vara en högre 

ansvarig chef. 
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Intervjupersonerna blev: 

Ing-Marie Byström, Förvaltningschef Socialförvaltningen Ljungby Kommun 

Magnus Johansson, Ekonomichef Ljungby Kommun 

Marie Wallin, Personalchef Ljungby Kommun 

Peter Wiman, Chef för IT och Kommunikation Ljungby Kommun 

 

Birgitta Gustavsson, Ekonomichef Strålfors 

Jan-Erik Magnusson, Controller Strålfors 

Malin Ekholm, Personalhandläggare Strålfors  

 

3.3 Kriterier för bedömning av undersökningen 
Mitt val av kriterier för att, på ett så rättvist och bra sätt som möjligt, kunna bedöma 

min kvalitativa forskningsstudie har jag valt överförbarhet och äkthet. Dessa två kriterier 

tillsammans kommer att kunna stå för bedömningen av min kvalitativa intervjustudie, på 

ett tillfredsställande sätt och helt i enlighet med tillgängliga forskningskriterier. Dessa 

kriterier är av alternativt slag då de vanligaste kriterier är validitet och reliabilitet inom 

kvalitativ forskning. 

”Eftersom kvalitativ forskning i normalfallet inbegriper ett intensivt studium av en liten 

grupp eller av individer som har vissa gemensamma egenskaper, tenderar kvalitativa 

resultat att ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av 

den aspekt av den sociala verklighet som studeras.” Bryman & Bell (2003, s. 307) Min 

grupp av intervjupersoner utgör en liten men i min mening representativ grupp för 

respektive ”sida” och deras svar kommer att bedömas genom användningen av dessa 

olika kriterier. Att grupperna kan kallas för representativa är enligt min mening att det 

handlar om likvärdiga positioner eller i alla fall så nära det har gått att kunna få 

likvärdiga positioner. Även mina olika krav för genomförandet av denna studie, bidrar 

till att kunna välja denna lilla och exklusiva, men ändå fullt godkända grupp för att 

genomföra min studie. Min studie handlar inte om hela organisationer och deras 
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generella uppfattning utan om några personer i olika ledande befattningar och deras 

personliga uppfattningar om ordet effektivitet. 

3.3.1 Överförbarhet 

Jag har valt att använda överförbarhet som ett kriterium för att kunna mäta mina 

kvalitativa intervjuer och detta har jag gjort för att under en semi-strukturerad intervju 

blir det mer som en diskussion där jag, intervjuaren hade fyra fasta frågor, men som 

under samtalet kunde tas i olika ordning beroende på hur samtalet utvecklade sig. 

Enbart korta och enkla svar på frågorna hade inte gett mig lika mycket material att 

arbeta med men inte heller lika fylliga svar som jag fick nu efter vald metod.   

”Eftersom kvalitativ forskning i normalfallet inbegriper ett intensivt studium av en liten 

grupp eller av individer som har vissa gemensamma egenskaper, tenderar kvalitativa 

resultat att ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av 

den aspekt av den sociala verklighet som studeras.” Bryman & Bell (2003, s. 307) 

       3.3.1.1 Undersökning 

”Forskare som använder kvalitativ metod uppmanas att producera det som Geertz 

(1973a) kallar för ”thick descriptions”, dvs. fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i 

en kultur.” Bryman & Bell (2003, s. 307) Skillnaden jag har valt att göra är att inte 

studera en hel organisation och dess kultur utan bara valt ut ett litet antal personer i 

ledande befattningar som i sin tur fått svara på och diskutera kring ordet effektivitet.  

3.3.1.2 Mätinstrument 

Under intervjun, som egentligen var mer en semi-strukturerad intervju, hade jag fyra 

fasta frågor som alla ställdes men beroende på hur samtalet utvecklade sig, i olika 

ordning. Samtalen blev i de flesta fall som en diskussion kring ämnet och detta var vad 

jag exakt vad ute efter för att kunna uppfylla ”fylliga redogörelser” istället för enkla och 

korta svar på mina frågor. Självklart blev ju frågorna lite ledande eftersom intervjun 

enbart handlade om effektivitet men i största möjliga mån så fick de intervjuade svara på 

frågorna efter bästa förmåga och sedan följde en diskussion kring svaret. Man kan säga 

att jag, intervjuaren och den intervjuade, i alla enskilda fall hade en öppen diskussion 

kring ämnet och mer specifikt kring vad ordet effektivitet betyder för just dem.  
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3.3.2 Äkthet 

Äkthet baseras på ett antal olika kriterier som är mer generella än de andra 

tillförlitlighetskriterierna. Dessa kriterier är ”rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet”. Bryman & Bell (2003, s. 309) 

Äkthetskriterierna är framtagna av Guba & Lincoln i deras kamp att hitta sätt och 

kriterier att kunna utvärdera kvalitativa studier på ett korrekt och riktigt sätt. Dessa 

kriterier är ännu i sin linda och har ännu inte haft någon större påverkan på den 

kvalitativa forskningen, men forskningen kring detta fortsätter och dessa kriteriers 

framtid ser dock ljus ut.  

Jag har valt att använda äkthet, och framför allt kriteriet rättvis bild som ett av mina 

kriterier för att kunna mäta mina intervjuer. ”Rättvis bild ger undersökningen en 

tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av 

människor som studerats” Bryman & Bell (2003, s. 309) Jag är inte ute efter att 

presentera en rättvis bild av de studerade organisationerna som helhet eller deras 

organisationskultur som sådan, utan min undersökning gäller personer med likvärdiga 

positioner och deras personliga uppfattningar om ordet effektivitet. Eftersom jag varit 

ute efter likvärdiga positioner från de båda ”sidorna”, blir undersökningen både lättare 

att genomföra och lättare att validera med valda kriterier, och för att med likvärdiga 

positioner kunna jämföra positionerna mot varandra på ett mer trovärdigt sätt.   

3.3.2.1 Mätinstrument 

Med likvärdiga positioner eller i alla fall så nära jag har kunnat komma till likvärdigt, på 

vardera sidan, kommer mätningen enligt äkthetskriteriet att dels mäta sida mot sida men 

till viss del även position mot position. Mätningen kommer inte att mäta hela 

organisationernas ståndpunkt i ämnet utan bara de intervjuade, och mätningen är bara 

intressant som en helhet som då står i paritet med att mätningen sker sida mot sida och 

till viss del position mot position.  
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4 Empiri 

Empiri i detta arbete kommer vara baserat på allt intervjumaterial från mina intervjuer 

med de utvalda personerna inom Ljungby Kommun och Strålfors Svenska. Det 

kommer även att finnas sammanfattningar av intervjuerna, intervjufrågorna och 

information till intervjupersonerna om hur deras intervjusvar skulle behandlas ur ett 

konfidentiellt perspektiv.  

4.1 Intervjufrågor 

Mina frågor kommer i grunden att bestå av: 

• Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete 

• Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

• Vad är effektivitet för dig? 

• Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Dessa frågor som jag har kommit fram till, är korta, konkreta och ger förhoppningsvis 

svar på allt jag behöver veta om effektivitet. Intervjuerna kommer att bli mer som 

samtal kring, eller än hellre, diskussioner kring begreppet effektivitet mellan mig och de 

jag intervjuar.   

4.2 Konfidentiellt 

Alla intervjuade blev vid första kontakten informerade om hur problemet med 

konfidentiella upplysningar skulle behandlas. Vid intervjutillfället frågade jag 

intervjupersonen igen om sekretessen bara för att det inte skulle uppstå några 

missförstånd. Intervjupersonen fick även möjlighet att ställa frågor inför intervjun ifall 

det fortfarande fanns oklarheter om något. I nästan alla fall var det inga problem med 

sekretessen utan ifall samtalet skulle komma in på något känsligt ämne så bestämde vi 

gemensamt att intervjupersonen skulle säga till när något inte fick användas. 
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4.2.1 Transkribering av intervjuer 

Efter alla intervjuer måste materialet behandlas, dvs. transkriberas för att kunna 

användas. Den teknik jag har använt för att kunna få ut det mesta möjliga ur materialet 

är att jag valt vissa citat från var och en av intervjupersonerna och sedan sammanfattat 

resten av intervjun med egna ord.   

Detta har jag valt att göra för att det enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 194) uppstår 

det alltid fel vid transkribering. Dessa fel kan vara allt ifrån utelämnandet av pauser, 

gester och liknande som bara upplevs under en intervju till rena felaktigheter som kan 

uppkomma under utskriften av intervjun. 

”Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan. Försök 

till ordagranna intervjuutskrifter skapar hybrider, artificiella konstruktioner som inte är 

adekvata för vare sig det levda muntliga samtalet eller den skrivna textens formella stil. 

Utskrifter är översättningar från ett muntligt till ett skrivet språk; det som sägs i den 

hermeneutiska traditionen om översättare gäller också den som gör utskrifter: traduire 

traittori – att översätta är att förråda.  

En intervju är en levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och 

kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot 

ansikte, men inte för den som läser utskriften.” Kvale & Brinkmann (2009, s. 194) 

”Det är lätt att få för sig att transkriberingen är en oproblematisk överföring från talat 

till skrivet språk. Men med den vikt som utskrifterna har i kvalitativa undersökningar 

som bygger på intervjuer, ska man inte ta lätt på uppgiften. Bryman & Bell (2003, s. 376) 

Eftersom det alltid blir fel vid transkribering från talat till skrivet språk, har jag valt att 

transkribera och sammanfatta det mest relevanta för uppgiften och ta citat från den 

resterande informationen.   

4.2.2 Intervjuerna 

Intervju med Peter Wiman den 5:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Peter är chef för Kommunikation & IT som innefattar kommunarkiv, 

kommunreception, kontorsservice, kommunkansli och all IT-verksamhet inom 
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kommunen. Inom denna avdelning arbetar det 18 personer och dessa sköter bland 

annat 1900 datorer och all telefoni inom kommunen samt driver den administrativa 

skötseln av kommunens alla möten och liknande på officiell nivå.  

Peters bakgrund är en gedigen arbetsbakgrund från offentlig förvaltning, däribland 

Arbetsförmedlingen och även en läst kursen Chef inom Statsförvaltning på högskolan. 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Resultat och arbetsmetod, vilket innebär vilken inställning till arbetet man har och vad 

man vill ha ut av arbetet och vad arbetsgivaren vill ha ut av ens arbete. Värderingarna 

om en själv och hur man ser sig själv vilket leder till vilken arbetsmoral har jag? (P. 

Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05) Enligt Peter finns det två olika sorters 

människor när det gäller denna sak och dessa är de som vet varför de är på arbetet och 

de som inte vet det. Finns det någon anledning till varför jag gör arbetet för egen del 

eller gör jag arbetet enbart för någon annan?  

Peter säger att i hans arbete med den bredden som tjänsten innebär att han måste gilla 

att arbeta och att aldrig räcka till för att det finns alltid mer som måste göras. Samma 

regler gäller inte han själv och hans anställda för det är inte deras jobb. Stor skillnad 

mellan hans utgångspunkt och de anställdas arbetsbeskrivning och han måste ta hänsyn 

till arbetsbeskrivningen och ordet effektivitet. Alla har olika roller på arbetet och vi är 

alla olika som personer. Olika chefsideal som han lärt sig på olika kurser genom åren är 

”Chefen ska vara lat och utvilad” men även att man kan styra sitt eget arbete utifrån sin 

egen personliga uppfattning och hurdan man är som person och kunna påverka sitt 

arbete i större utsträckning. (P. Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05) Inte alla 

vill eller kan ha ett sådant utrymme beroende på att de inte klarar av det eller är skapta 

för det. Arbetet ska anpassas efter arbetsbeskrivningen och även vilket ansvar man tar 

tillhör arbetsbeskrivningen. Tydlig kommunikation kring rollerna leder till enklare att 

återknyta till ens arbetsbeskrivning och ifall då personen tänker effektivitet eller inte. (P. 

Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05) Kommunal verksamhet tar i större 

utsträckning hänsyn till individens förutsättningar. Större flexibilitet i kommunal 

verksamhet och ovanligt med arbetsbeskrivningar i Ljungby Kommun eftersom jobbet 

och förutsättningarna konstant ändrar sig. Otydliga roller eftersom arbetet anpassas 

efter individen snarare än det motsatta. Arbetsuppgifterna skruvas för att anpassas efter 
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individernas behov och kunskap men inom ramarna för den kommunala verksamheten. 

En tät och tydlig dialog mellan chef och medarbetare skapar utrymmet för denna 

individanpassning men arbetet måste ändå skötas och bli gjort enligt den kommunala 

verksamheten. Anpassningen ger bättre prioriteringar och en bättre målsättning med 

arbetet och samtidigt vet personalen vad som förväntar sig av dem och kan då möta 

förväntningarna på ett helt nytt och bättre sätt. Längre introduktionstid för att 

verksamheten är så komplex. Målsättningen är att skapa den kommunala verksamheten 

varje år, inte att nå en siffra utan skapandet av verksamheten. Att bibehålla och utveckla 

den befintliga verksamheten är målet utan att mäta i siffror. Ljungby Kommun är en 

tjänsteproducerande organisation men är samtidigt flexibel pga. att flera avdelningar är 

med om att leverera samma tjänster. Det är inte lätt att överföra ett företags 

förutsättningar och applicera de på kommunal verksamhet eftersom de inte har samma 

styrning mot vinst som ett företag i normala fall gör.  

Vad är effektivitet för dig? 

Göra så mycket som möjligt av förutsättningarna oberoende av vilken verksamhet det 

gäller. Personliga förutsättningar, grundmurad personlig inställning, vara konstruktivt 

istället för att klaga, ingen märkbar skillnad mellan privat och ”på arbetet” när det gäller 

effektivitet. (P. Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05) Peter har samma 

grundinställning och personliga utgångspunkt och tycker att man kan skapa utveckling 

genom att lyssna och ta åt sig och lära av sin omgivning. Konsekvensanalys eller 

konsekvenstänk, vilket innebär inte bara svaret utan vad blir konsekvensen av denna 

handling? Att tänka ett steg längre när det gäller arbetet för att på så sätt bli mer effektiv. 

Den personliga inställningen och ifall man har hittat sig själv påverkar nästan all 

handling och vill man så kan man och tar man eget ansvar så blir det lättare att styra och 

klara sitt eget arbete. Göra saker rätt eller göra rätt saker som för verksamheten framåt? 

Effektivitet kan vara en personlig utveckling på både ett personligt och ett yrkesmässigt 

plan. Sätta upp mål för eget arbete ger en målbild och klarare, tydligare mål. Ljungby 

Kommun försöker anpassa sig och kan inte optimera verksamheten efter alla utan 

istället för den stora massan. Kommunen eftersträvar ett arbetssätt som passar 

personligheten och inte tvärtom. (P. Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05) 
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Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Verksamheten mäts genom målstyrning på olika sätt, indikatorer och uppföljning. Målet 

är att leverera service i mesta klass. Internkommunikation på olika sätt mellan 

avdelningar för att se vad alla kan göra bättre. Snabbenkäter som skickas internt mellan 

avdelningarna men även utåt beroende på vilken avdelning och vilken kontakt som finns 

med omvärlden. En organisation kan tjäna mycket på att fråga sin omvärld och fråga 

den man är till för. (P. Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05)  

Varför mäter vi verksamheten? Mäter inte resultat i enbart siffror utan anpassar 

mätningen beroende på arbetets karaktär. Dialogbaserade resurser kan vara möten i 

grupp eller bara mellan två personer. Våga säga ”dumma” idéer för att sedan 

brainstorma fram till bättre idéer. Ju fler som är med och ju fler led som behandlar och 

brainstormar desto bättre blir beslutet. Låt alla vara med och komma med idéer. Ingen 

är gud på något sätt. (P. Wiman, personlig kommunikation, 2010-05-05)  

Intervju med Marie Wallin den 6:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Började tjänsten januari 2009, var tidigare egenföretagare inom HR-frågor mot mindre 

och medelstora företag, sedan vikarierande chef elevhälsan i Älmhults Kommun, 

arbetade på Ikanobanken i 7 år och sedan studerade Marie arbetsliv och personal vid 

Växjö Universitet. Har personalansvar för de 17 på avdelningen plus 2600 medarbetare 

inom kommunen. (M. Wallin, personlig kommunikation, 2010-05-06) Att vara 

personalchef vid Ljungby Kommun är enligt Marie varierad tjänst som även har en 

konsulterande funktion mot lägre chefer men är dock personalchef för alla anställda 

inom Ljungby Kommun. Arbetstiden kan upplevas som splittrad så Marie måste 

försöka sätta av för ”egen tid” för att kunna arbeta effektivt, kan bli mycket då hon 

behandlar många saker samtidigt och allting har en startsträcka för att kunna 

återfokusera på det man gjorde. Marie har lärt sig att sätta av egen tid som förberedelser 

inför presentationer eller möten. I en tjänst som denna måste man lära sig sätta gränser 

för hur man bestämmer möte, att man inte bara låter medarbetare komma och gå som 

de vill utan ringer och bestämmer möte. Marie säger sig uppskatta kontakten med Växjö 

Universitet, varifrån det kan komma både praktikanter och studenter som behöver 

hennes tjänster, att praktisera eller komma som jag för intervjuer.  



 

- 27 – 

Stefan Johansson 

 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Att använda resurserna på rätt sätt, lösa uppgifterna enligt resurserna, vid grupparbete så 

skall bara personer som bidrar vara med för annars blir det många mantimmar i onödan 

och det är inte effektivt. (M. Wallin, personlig kommunikation, 2010-05-06) Optimalt 

resursutnyttjande är en annan tanke, så Marie effektiviserade personalmöten till mer 

sällan, från varje vecka till varannan för att det var mer eller mindre rent slöseri med tid 

att ha dessa möten så ofta.  

Vad är effektivitet för dig? 

Personella resurser i form av tid kostar pengar hela tiden oavsett hur de används. Marie 

försöker tänka effektivt även på fritiden för att försöka hitta förenklingar genom 

effektivisering men blir kanske dum mot sig själv genom viss tidsbesparing men detta 

skapar även mer arbete. (M. Wallin, personlig kommunikation, 2010-05-06) 

Det kan även vara skönt att bara ”vara” en stund, att varva ner och kunna reflektera 

över alla dagens intryck och alla olika möten med människor, och ett sådant exempel för 

Marie kan vara bussresan hem från arbetet. Detta gör Marie för att kunna samla kraft 

för att vara effektiv under resten av tiden.    

Ett gammalt tankesätt är att många ”mäter” tiden och inte utfört arbete, vilket borde 

vara det intressanta för att vara på jobbet länge är en prestation men dock ineffektivt, 

utfört arbete är viktigare än tiden man är på jobbet. Matcha verksamheten mot 

personalschema är att effektivt driva verksamheten. Svårt att mäta vad en 

personalavdelning gör. Matcha skattemedel mot invånarnas krav på service. (M. Wallin, 

personlig kommunikation, 2010-05-06) Varje avdelning har sin egen budget men alla 

avdelningar hjälps åt för att kommunen ska klara den sammanlagda budgeten och skulle 

detta inte ske, finns det extra pengar. De regelbundna kvartalsrapporter som Ljungby 

Kommun använder sig av för att förhindra att inga oväntade utgifter kommer.  

Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Skickar ut enkäter till andra avdelningar så avdelningarna utvärderar varandra. Använder 

ett nöjdkundindex mot medborgare och andra berörda verksamheter. Målstyrd 

organisation som är väldigt svår att mäta, värderar sig själva på mjuka värden istället för 

på siffror. (M. Wallin, personlig kommunikation, 2010-05-06) Den politiska 

organisationen i toppen av Ljungby Kommun har fastlagda möten som inte ändras ifall 
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inget oväntat händer, därför får de förhålla sig till denna agenda med fastlagda möten. 

Verksamheten sätter sina mål efter vad politikerna beslutar och eftersom Ljungby 

Kommun är en politisk instans tar det lång tid för beslut eftersom det ska passera 

många instanser innan beslut kan tas. Demokratiska processen gör att många har varit 

med att tycka så beslutet blir väl förankrat hos många och många har varit med och 

påverkat beslutet. Målet med denna demokratiska process är att beslutet blir bättre för 

varje steg.  När det gäller medborgarnas åsikter om Ljungby Kommun och dess service 

så gnälls det först när det inte är bra och folk har alltid åsikter om vad som kan 

förbättras. Lite gnäll är bra tycker Marie för att det tyder på en hälsosam organisation 

där människor har åsikter om varandra. Det finns och kommer alltid att finnas en del 

konflikter i större organisationer och konstigt vore det väl annars. 

Intervju med Magnus Johansson den 11:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Magnus gick förvaltningsprogrammet vid Växjö Universitet med inriktning ekonomi 

och sedan magisterexamen med inriktning samhällsekonomi. Han har jobbat i tre olika 

kommuner och dessa är Hylte, Båstad och nu Ljungby. Magnus jobbade som 

redovisningsekonom i Hylte och Båstad och nu ett steg upp i karriären som 

ekonomichef i Ljungby Kommun. Arbetet innebär uppföljning av diverse ekonomiska 

frågor såsom årsredovisning, budget, olika finansiella frågor, placering av pengar, 

politiska frågor men i tjänsten ingår även personalansvar för ekonomiavdelningen. (M. 

Johansson, personlig kommunikation, 2010-05-11)  

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Göra rätt saker och göra det som kunden förväntar sig. Ljungby Kommun har en luddig 

formulering av målen för verksamheten eftersom det handlar om service. Verksamheten 

försöker styras med målarbetet mot visionen och målen och även uppföljning av 

målarbetet, vilket ger många olika arbetsuppgifter inom kommunen. Det finns olika 

effektivitet beroende på verksamhet, men för att uppnå betydligt mer med samma 

medel blir målet att få bättre/mer service för samma summa pengar. För kommunen är 

pengar ett medel att bedriva verksamheten för, målet är 2,5 % i överskott varje år för 

utveckling och investeringar till nästkommande år. (M. Johansson, personlig 

kommunikation, 2010-05-11)  
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Vad är effektivitet för dig? 

Ljungby Kommun håller på att installera ett beslutsstöd för att hjälpa chefer att 

sammanställa siffror på ett ställe, i ett enda system istället för flera, allt för att det ska 

underlätta för chefer ute i verksamheten. Beslutsstödet ska hjälpa chef/rektor/ansvarig 

att på ett bättre och mer effektivt sätt informera sin personal om relevant information. 

(M. Johansson, personlig kommunikation, 2010-05-11)  

Magnus tror att medarbetare längst ute i verksamheten som kan påverka sin arbetsplats 

och sina arbetsuppgifter känner sig mer involverade och inspirerade att försöka minska 

kostnader på ett effektivt sätt. Kan de anställda väcka tanken på ifrågasättande på sin 

arbetsplats kan man effektivisera/utveckla verksamheten. De som arbetar längst ut i 

verksamheten påverkar ekonomin väldigt mycket när det gäller deras egna kostnader. I 

en decentraliserad organisation ska de flesta besluten (inom bestämda ramar) tas av 

operativa personalen för att det är de som vet mest. Initiativförmåga och ifrågasättande 

är nyckelord och ledord för all personal enligt Magnus. En väl fungerande organisation 

där flexibilitet och spetskompetens bland de anställda finns samt en större profilering av 

varumärken av Ljungby Kommun behövs för att öka antalet av invånare, vilket är ett av 

målen för Ljungby Kommun.  

       Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Mätningen av verksamheten görs genom målstyrningarbete, vision, indikatorer, delmål, 

service av mesta klass samt att nå målen och hålla budgeten. Det finns olika indikatorer 

beroende på verksamhet. Ljungby Kommun undersöker även om medborgarna är nöjda 

med hur kommunen sköts och en undersökning görs vad företagen runt om i 

kommunen tycker om kommunens service. (M. Johansson, personlig kommunikation, 

2010-05-11)  

Valet av vad om ska utvecklas görs i budgeten för nästa år och prioriteringar görs på 

hög nivå och där bestäms även de finansiella målen och även verksamhetsmålen.  
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Intervju med Jan-Erik Magnusson den 7:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Jan-Erik jobbar som controller på Strålfors Svenska som har verksamhet på flertalet 

platser, och är ansvarig tillsammans med en kollega för hela Sverige. Som controller 

innebär det att sköta resultat för olika business units, samlar information från andra och 

sammanställer den finansiella informationen till balanserade styrkort som sedan 

sammanställs till månadsrapporter. (J-E. Magnusson, personlig kommunikation, 2010-

05-07) Jan-Erik har läst 30hp (en termin) ekonomi men även annat på universitetet och 

efter studierna har han jobbat i 20 inom företaget och lärt sig företaget genom åren, 

började på kalkylsidan och sedan klättrat. Jan-Erik anser sig vara självlärd och har varit 

på ett antal olika positioner genom åren men samtidigt poängterar han att han aldrig 

skulle ha fått sitt nuvarande jobb om han skulle ha sökt det idag. (J-E. Magnusson, 

personlig kommunikation, 2010-05-07)  

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Effektiva processer som även är tidseffektiva och på ett logistiskt smidigt sätt lösa intern 

fysisk logistik för att slippa onödiga interna transporter. Nytt integrerat affärssystem för 

att kunna få bättre uppföljning av verksamheten. (J-E. Magnusson, personlig 

kommunikation, 2010-05-07)  

Vad är effektivitet för dig? 

Genom olika sorters effektivitet beroende på vad uppgiften är kan man skapa ”egentid” 

till annat, vilket kan vara familjen eller någon fritidssysselsättning. (J-E. Magnusson, 

personlig kommunikation, 2010-05-07) 

Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Effektivitet mäts genom balanserade styrkort, de finansiella målen är enkla att mäta, 

reklamationer mäts mot antal producerade brev eller antal sidor. Många mätpunkter 

genom hela verksamheten, nästan för många (cirka 100). Dessa mäts mest mot 

produktionen och är bara siffror. De markeras rött, gult eller grönt beroende på hur bra 

det ligger. (J-E. Magnusson, personlig kommunikation, 2010-05-07)  
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Ekonomiavdelningen i Ljungby ska alltid vara ”bäst i klassen” eftersom gamla 

huvudkontoret låg i Ljungby så det sitter i väggarna att siffror och alla rapporter ska vara 

inne på utsatt tid men helst innan.  

Intervju med Birgitta Gustavsson den 11:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Birgitta är ekonomichef för Strålfors Svenska, vilket innehåller 4-5 olika bolag och det 

mesta av arbetstiden går till att handlägga olika legala frågor inom företaget. Birgitta 

jobbade på Kalmar LMV i över 20 år och sedan ett par år på Emballator innan hon för 

ett par år sedan kom till Strålfors. Birgitta har en högskoleexamen i ekonomi och läste 

denna samtidigt som hon jobbade heltid. Hon gillar större företag då det finns mycket 

mer människor i rörelse och kontakten med människor är något hon uppskattar. Arbetet 

inom ekonomi är nästan samma oberoende av storlek av företag men även vilken typ av 

företag. Arbetet innebär en deadline varje månad för månadsrapporten, i vilken hon 

knyter ihop alla trådar som två controllers samlat in till den färdiga månadsrapporten. 

(B. Gustavsson, personlig kommunikation, 2010-05-11) 

Birgitta har även personalansvar för växeln och lönekontoret vilket sammanlagt är 14 

personer. 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Produktionseffektivitet men även allt som jobbet med ekonomi handlar om. Att 

implementera nya system, använda nya angreppssätt är sätt att effektivisera 

verksamheten enligt Birgitta. Strålfors är väldigt duktiga mot sina kunder att effektivisera 

deras verksamhet men effektiviseringen inom huset är mindre bra och det finns mycket 

som kan göras bättre. (B. Gustavsson, personlig kommunikation, 2010-05-11) I en 

perfekt värld så vill Birgitta mäta enbart en handfull mätpunkter och att ha en betydligt 

bättre uppföljning av dessa är bättre än att ha fler mätpunkter och sämre uppföljning.  
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Vad är effektivitet för dig? 

Eftersom ledarskap ingår i jobbet så är effektivitet att kunna få med sig medarbetarna att 

använda ett effektivt tankesätt och ha ett öppet sinne för förändringar. Ifall 

medarbetarna är med på vad chefen tycker, blir det bättre när de som gör jobbet tänker 

på ett nytt och mer effektivt sätt. En viss omsättning med nya medarbetare skapar ett 

nytt synsätt och ser verksamheten med nya ögon.  Ledarskapet som Birgitta utövar 

skapar en atmosfär där alla känner sig delaktiga och detta ledarskap är med och skapar 

organisationskulturen.  

Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Balanserade styrkort, ekonomisidan mäter fakturor mot personal, behandlade fakturor 

per person, svårt att mäta personal som gör bokslut och liknande. I växeln mäts antal 

samtal per person och på lönesidan mäts hur många lönespecifikationer det behandlas 

per person. Alla mäts som en enhet och inte för varje person. (B. Gustavsson, personlig 

kommunikation, 2010-05-11) För månadsrapporter och årsredovisning begär Birgitta in 

information av avdelningschefer som går via controller till henne som i sin tur 

sammanställer rapporten.  

Intervju med Ing-Marie Byström den 11:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Ing-Marie studerade till socionom och blev klar med sina studier 1983. Hon började 

arbeta på arbetsmarknadsinstitutet och jobbade med socialmedicinskt 

arbetshandikappade. Efter fyra år började hon på socialförvaltningen 1987 som 

familjerättssekreterare. Ing-Marie blev chef första gången 1991 på en avdelning för vad 

som då hanterade socialbidrag och flyktingfrågor. Efter några år blev hon chef för 

utredning om barn som far illa och insatser för familjer. Hon avancerade till 

äldreomsorgschef 2001 och är sedan 2005 socialchef i Ljungby Kommun och är direkt 

underställd Socialnämnden. (I-M. Byström, personlig kommunikation, 2010-05-11) Ing-

Maries arbete går ut på att verkställa beslut tagna av Socialnämnden som även 

bestämmer vilken riktning, vilka mål och visioner som gäller för hela 

socialförvaltningen. Ing-Marie sitter även med i en ledningsgrupp med 3 

verksamhetschefer inom äldreomsorgen, som representerar särskilt boende, hemtjänsten 
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och övrigt, vilket är sjuksköterskor, kommunrehabilitering, hemsjukvård och den sista 

har hand om individ och familjeomsorgen samt handikappomsorgen. Resten av 

ledningsgruppen består av en ekonom, en utvecklingsledare, stabspersonal, en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och en personalstrateg. Socialförvaltningen har en 

budget på cirka 450 miljoner och antalet anställda är 1062 personer till antalet.     

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Hur vi ska få pengarna att räcka till dem som har behovet enligt det kommunala 

uppdraget. (I-M. Byström, personlig kommunikation, 2010-05-11) Ljungby Kommun i 

allmänhet och socialförvaltningen i synnerhet är enligt Ing-Marie på väg att gå från att 

vara en budgetstyrd organisation till en målstyrd organisation men det är lång väg kvar 

att vandra för Ljungby Kommun som en helhet. Varje förvaltning har sina egna visioner 

och ett ständigt utvecklingsarbete ska ske för att de olika verksamheterna ska drivas 

framåt för att både bli effektivare och mer kunna utföra uppdraget på ett bättre sätt.      

Vad är effektivitet för dig? 

Effektivitet är för mig att hushålla med tid för att tid är pengar och för att kunna nå det 

optimala i verksamheten, vilket innebär att göra så bra ifrån oss som möjligt till så hög 

kvalitet som möjligt med en god ekonomisk hushållning. (I-M. Byström, personlig 

kommunikation, 2010-05-11)   

Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Socialförvaltningen mäter tid per vårdtagare, tid per åtgärd och liknande, vilket innebär 

många mått där tid och uppgift räknas. Det finns även ett nöjdkundindex som mäts mot 

andra avdelningar inom Ljungby Kommun men även mot externa intressenter. Alla 

insatser inom all omsorg mäts för att vara så tidseffektiva som möjligt och för att kunna 

göra en så verklig planering av resurserna som möjligt. (I-M. Byström, personlig 

kommunikation, 2010-05-11) 
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Intervju med Malin Ekholm den 21:e maj 2010. 

Berätta allmänt om dig, din utbildning, din position och ditt arbete: 

Jobbat på Strålfors i ett år och innan dess på Volvo i Göteborg. Malin genomförde sin 

utbildning vid Karlstad Universitet och där studerade hon till personalvetare med 

inriktning mot psykologi och detta resulterade i en magisterexamen. Hennes nuvarande 

arbete omfattar mest dagliga personalfrågor allt ifrån kollektivavtalsfrågor, vad som 

gäller i olika situationer och mycket arbetsrätt. Arbetsuppgifterna kan variera mycket 

eftersom det är ett så stort område. Hon är även ett bollplank för chefer som går ut på 

att stötta, diskutera olika uppkomna ärenden.  Som personalhandläggare rapporterar 

Malin till en personalchef som har ett mer övergripande ansvar. Malin arbetar även 

andra förebyggande projekt såsom att försöka sänka sjukfrånvaron, sköta fackliga 

förhandlingar vid förändringar vid de olika verksamhetsenheterna men även att sköta 

tolkningar av särfall där Strålfors och facket inte är överens. 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet effektivitet? 

Hinna med mycket uppgifter, att ha och tänka i ett tidsperspektiv. Att man kan utföra 

många uppgifter både snabbt och rätt. (M. Ekholm, personlig kommunikation, 2010-05-

21) Enligt Malin kan en person ha olika metoder för att göra saker effektivt beroende på 

vilka uppgifter som skall göras. Hon tycker att hon är mer fokuserad på en sak åt gången 

på jobbet än hemma och detta gör henne mer noggrann på jobbet och de 

arbetsuppgifter hon har där. Däremot när Malin är hemma kan hon göra fler uppgifter 

samtidigt för att där krävs det inte samma fokusering och hemma är det bara hon själv 

som blir drabbad ifall uppgifterna inte blir korrekt utförda.  

Vad är effektivitet för dig? 

Effektivitet är att kunna göra sina uppgifter snabbt och rätt. (M. Ekholm, personlig 

kommunikation, 2010-05-21) Enligt Malin kan effektivitet vara många olika saker 

beroende på vad det syftar på men inom hennes arbetsområde kan det till exempel vara 

hur bra en rekrytering har gått, hur man hanterat större personalärenden eller att hon 

hinner med när det är mycket att göra. En effektiv person är enligt Malin 

anpassningsbar beroende på situation och att personen arbetar utifrån ett effektivt 

arbetssätt. 
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Hur mäter ni effektivitet inom organisationen? 

Det är väldigt svårt att på ett rättvist sätt mäta effektivitet inom Malins område HR men 

ett bra exempel på effektivitet inom HR är enligt Malin vem som gör den bästa 

rekryteringen istället för vem som gör den snabbaste rekryteringen. (M. Ekholm, 

personlig kommunikation, 2010-05-21) Det går inte att mäta antalet ärende Malin 

behandlar varje dag för det är olika beroende på karaktären för varje ärende. Det finns 

inte mycket att mäta och Malin tycker inte att effektivitet endast mäts i antal eller i en 

siffra utan även hur man löst ett specifikt ärende. Skulle Malin slarva med ett 

personalärende kommer det med största sannolikhet tillbaka och det kan även 

tillkomma fler pga. detta. I en stor organisation som Strålfors kommer alla 

personalbeslut att spridas och livligt diskuteras ”på golvet” och bland övrig personal så 

alla beslut som tas måste företaget Strålfors kunna stå bakom till fullo. När det gäller 

Strålfors printproduktion tycker Malin att man inte heller kan mäta antal sidor vid 

printrarna för att ska en mätning ske måste alla parametrar runt mätobjekten vara 

likvärdiga.  

När man som Malin arbetar inom HR är det bevisligen svårt att mäta utfört arbete så 

hur går man då tillväga för att få ett mätresultat inom svårbedömda områden? Har man 

utfört sitt arbete på ett korrekt och riktigt sätt enligt instruktion? Kan då inte en mätning 

ske i ett specifikt antal eller på annat relevant sätt så blir det en subjektiv bedömning 

gjord av chefen. Malin säger att det blir ett bättre och mer rättvist mätresultat om man 

tar hänsyn till tidsaspekten, beroende på att alla cykler ska hinna inträffa minst en gång 

och hinna behandlas.  
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5. Analys 
I detta analysavsnitt kommer organisationerna att analyseras dels en helhet mot varandra 

och dels position mot position där det är möjligt. Detta görs för att lättare få en 

helhetsbild av vad som skiljer organisationerna åt och vilka likheter det finns mellan 

dessa organisationer. Att analysera positionerna emellan görs för att få en mer detaljerad 

bild av vad dessa intervjuade personer tycker och därigenom få fram en klar bild av vilka 

skillnader och likheter mellan dessa organisationer. För att på ett så rättvist sätt som 

möjligt kunna återge och analysera allt material från dessa givande intervjuer, kommer 

en narrativ analys att användas. ”Narrativ analys är ett tillvägagångssätt vid framtagning 

och analys av data som är sensitiv för den upplevelse av tidsmässiga sekvenser som 

människor finner i rollen som berättare av historier om sitt liv och om det som händer 

och sker omkring dem. Målet för narrativa analyser är att locka fram intervjupersonens 

rekonstruerade skildringar av sambanden mellan olika skeenden och mellan händelser 

och sammanhang.” Bryman & Bell (2003, s. 462-463)    

5.1 Analys organisationer 

Det finns många saker som stämmer överens mellan dessa två aktörer, Strålfors och 

Ljungby Kommun även om de är två helt skilda organisationer. Organisationerna är rätt 

lika rent organisatoriskt och ledningsstrukturen skiljer inte väldigt mycket mellan de två. 

Detta faktum är naturligtvis normalt då dessa organisationer har en normal struktur när 

det gäller organisationer i denna storlek. För att en organisation i denna storleksordning 

skall kunna fungera på ett effektivt och rationellt sätt, krävs det en viss 

organisationsstruktur och en viss ledningsstruktur.  

Både Ljungby Kommun och Strålfors har ingalunda frånstigit denna norm utan har en 

väl fungerande struktur och den är uppbyggd enligt den normala standarden för 

organisationer i dess storlek. Det som är en stor likhet mellan dessa två organisationer 

när det gäller rent organisatoriskt, är deras hierarkiska uppbyggnad och drift av 

organisationen. Det som är en stor skillnad är att i Ljungby Kommun finns det fler 

nivåer inom de olika avdelningarna medan Strålfors har en mer slimmad organisation. 

Detta är fullt normalt då detta är brukligt inom vinstdrivande organisationer att ha en så 
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slimmad och effektiv organisation som möjligt. Ljungby Kommun däremot tjänar på att 

ha en stor och mer byråkratisk för att då hinner alla beslut som tas gå igenom fler 

personer och därmed blir väldigt få beslut för hastigt tagna.  

Båda organisationerna anser att effektivitet är kopplat till verksamhetens mål, vilket även 

Aronsson & Johansson (1991) argumenterar för, även om effektivitetsbegreppet innebär 

lite olika för de båda organisationerna. Båda organisationerna kan även tillämpa Argyris 

(1971) teori om de tre kärnaktiviteterna, även om det i exemplet handlar om 

skotillverkning.  

Måluppfyllelse är ett annat begrepp som ofta återkommer i forskningen när det 

diskuteras effektivitet. Det är ofta ett centralt begrepp då det är nära sammankopplat 

med begreppet effektivitet. Ljungby Kommun strävar efter att vara en målstyrd 

organisation och ett av huvudmålet är att uppfylla målen, alltså måluppfyllelse. Detta 

poängterar Marie Wallin, Magnus Johansson och Ing-Marie Byström från Ljungby 

Kommun att just måluppfyllelse är ett av kommunens huvudmål.  

Strålfors strävar även de mot att uppfylla sina mål, även om de inte riktigt har samma 

mål som Ljungby Kommun, är det väldigt viktigt för Strålfors att uppfylla 

verksamhetens mål. Inom Strålfors pratas det inte i termen måluppfyllelse på samma 

sätt som inom Ljungby Kommun, utan där pratas det lönsamhet och då mäts 

produktionen och andra relevanta mätpunkter så att resultatet kan ställas mot uppställda 

mål för att kunna se lönsamheten. Detta görs för att se så verksamheten ligger i fas med 

verksamhetsplanen och för att kunna sätta in åtgärder ifall det är något fel. Detta 

beskriver Jan-Erik Magnusson och Birgitta Gustavsson från Strålfors på ett ingående 

sätt.   

Strålfors mäter sin verksamhet på ett liknande sätt, med den stora skillnaden att där 

mäts allt i siffror som kan jämföras med tidigare månader, år eller fritt valda perioder. 

De mätmetoder som används är balanserade styrkort, finansiella mål och reklamationer. 

Detta görs för att ha kontroll över verksamheten och för att det inte ska bli några 

överraskningar vid månadsrapporterna eller vid bokslutet. Dessa mätmetoder är väldigt 

lika med de mätmetoder som socialförvaltningen använder för att mäta sin verksamhet. 

Även där kan det mesta mätas i tid och tid går att mäta på ett enkelt sätt och detta är 
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nog den enda avdelningen som har lätt att mäta sina producerade tjänster inom Ljungby 

Kommun.    

5.2 Analys positioner 

En sak som är genomgående genom alla intervjusvar är likheten i hur de mäter sin 

respektive verksamhet. Ljungby Kommun mäter sin verksamhet genom indikatorer i 

sifferform, målstyrningsarbete, visionen och med ett nöjdkundindex som Ljungby 

Kommun använder både mellan avdelningar men även ut mot andra kunder. Detta är 

alla fyra inom Ljungby Kommun helt överens om även om personalchefen Marie Wallin 

tyckte det inte går att mäta sin personalavdelning på samma sätt. Där blir det mer 

subjektivt med mjuka värden och det höll även personalhandläggaren Malin Ekholm på 

Strålfors med om. Inom en personalavdelning är det mycket svårt att mäta effektivitet i 

siffror och detta är både personalhandläggare Malin Ekholm och personalchef Marie 

Wallin helt överens om.  

En ekonomichefs arbete är både lika och olika beroende på inom vilken verksamhet 

personen arbetar. Det som är likt är att det handlar uteslutande om ekonomiskt 

inriktade frågeställningar och allt vad detta innebär. En ekonomichef behandlar en 

mängd olika övergripande ekonomiska frågor och frågeställningar men en stor skillnad 

är att för en ekonomichef inom en kommun, finns ett fastställt finansiellt mål som helst 

ska uppnås. Däremot finns det även mål inom ett företag som skall uppnås men dessa 

mål agerar mest som riktlinjer för verksamheten och skulle det faktiska resultatet 

överstiga målet, kommer ingen direkt börja gråta.  

Enligt både Magnus Johansson på Ljungby Kommun och Birgitta Gustavsson och Jan-

Erik Magnusson på Strålfors handlar effektivitet om att använda ”rätt” system i 

verksamheten och genom detta få ett så enkelt och lättanvänt system som möjligt. Att 

hela tiden utveckla verksamheten när det gäller övergripande saker som datorsystem för 

att ligga i framkant när det gäller utvecklingen är något som är gemensamt för de båda.  

Både Magnus Johansson, Marie Wallin och Ing-Marie Byström på Ljungby Kommun 

återger nästan ordagrant vad som står i medbestämmandeavtalet MBA-S om effektivitet 

då de säger att effektivitet är att nå målen med god hushållning av resurserna.  
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Effektivitet är enligt de flesta kopplat till ledarskap och alla intervjupersoner har ledande 

befattningar så deras arbete innefattar även ledarskap till stor del. Är chefen ett bra 

föredöme när det gäller effektivitet genom ”leading by example” och genom att tydligt 

framhäva vikten av effektivitet inom organisationen är mycket vunnet.  

En effektiv chef har enligt Drucker fem tankeprinciper och exempel på alla dessa har jag 

stött på under intervjuerna. Birgitta Gustavsson pratar om att sträva mot ett effektivt 

ledarskap och Peter Wiman försöker vara en bra förebild för de anställda på sin 

avdelning. Är chefen duktig på att få med sig sina medarbetare i sitt tankesätt, kommer 

de flesta medarbetarna ta efter vad chefen gör och därmed arbeta och tänka på ett mer 

effektivt sätt.  

Alla intervjupersoner har sin syn på hur en effektiv chef ska vara och alla tänker och 

lever efter minst en, oftast flera, av Druckers fem tankeprinciper om hur en effektiv 

chef ska uppträda och tänka. 

Effektivitet kan vara många saker men något som är genomgående från alla intervjuer är 

att effektivitet är optimalt resursutnyttjande och resultat. Detta gäller både den 

vinstdrivande organisationen så väl som den icke vinstdrivande organisationen.  

 

 



 

- 40 – 

Stefan Johansson 

 

6. Diskussion 
Denna uppsats har inte genomförts för att komma fram till ett direkt mätbart resultat, 

utan mer en upplysande undersökning av begreppet effektivitet. Jag tycker att jag har 

fått veta det jag föresatte mig att ta reda på och under resans gång har jag fått lära mig 

hur det är att intervjua okända människor och att leda dessa intervjuer har varit 

intressant och lärorikt. Syftet med denna uppsats var att undersöka skillnader och 

likheter mellan den personliga uppfattningen av begreppet effektivitet och det tycker jag 

att jag gjort på ett utmärkt sätt.  

Eftersom syftet med denna studie har varit luddigt och knappt mätbart eftersom det har 

varit en så generell utgångspunkt, tycker jag att jag lyckats få många intressanta 

synpunkter om begreppet effektivitet och hur olika människor i olika organisationer ser 

på detta begrepp. Att få ett mätbart resultat i en undersökning av denna typ, är svårt, för 

att inte säga omöjligt eftersom det är en så generell frågeställning att det istället blir en 

sammanställning av det som framkommit.  

Denna studie är bara en början på något mer, då den bara tar upp begreppet effektivitet 

på ett generellt plan och går inte djupare in på någon specifik sorts effektivitet. Denna 

studie skulle kunna fördjupas inom en mängd områden, oberoende av karaktär på 

organisation som skall studeras.  

Jag tycker att studien i sig ger upphov till större studier med större underlag för att 

kunna komma fram till ett riktigt resultat. En mer noggrann och större studie med en 

mer inriktad utgångspunkt skulle kunna föra forskningen framåt ännu mer. Olika förslag 

på fortsatta studier kan vara att göra en mer omfattande studie kring samma ämne, göra 

en större studie kring den personliga uppfattningen om begreppet effektivitet och ifall 

det skiljer något mellan män och kvinnor.   
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7. Slutsats 
Denna studie har som utgångspunkt att jämföra både de personliga uppfattningarna 

såväl som de professionella uppfattningarna av begreppet effektivitet. De slutsatser jag 

dragit av denna studie är att det inte skiljer mycket i frågan när det gäller hur personer på 

olika positioner ser på begreppet effektivitet. Deras uppfattningar är väldigt lika 

oberoende på inom vilken organisation de arbetar och verkar. En stor skillnad är vilket 

mål en offentlig förvaltning och ett företag har och Ljungby Kommun använder sig av 

begreppet måluppfyllelse och Strålfors använder sig av begreppet lönsamhet för att 

beskriva målet med respektive verksamhet. De personliga uppfattningarna angående 

begreppet effektivitet låg väldigt nära varandra oavsett position, arbetsplats och inom 

vilken organisation de arbetade på.   
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