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Förord 
 
Avhandlingen har växt fram under en lång tid. Det som från början verkade vara ”på rätt väg” har 
senare blivit föremål för redigeringar. Ambitionen med avhandlingen är att ackumulera ytterligare 
något av kunskaper och teoriutveckling som kan bidra till förståelse för förändring av offentliga 
förvaltningar och dess ledningsorganisationer. Jag hoppas att du som läsare uppskattar texten, den 
longitudinella studien och ser nyttan med resultaten.  
 
Eric Carlström – från att du tog över handledarskapet har vi arbetat målmedvetet, systematiskt och 
med en glädje. Din förmåga att få texter att bli tydliga och läsvärda är känd. Jag och min familj är 
mycket tacksam för din hjälp. Av mig får du högsta betyg! Du har varit grymt bra som handledare. 
Björn Brorström – jag har lärt mig mycket av dig när det gäller forskning och samverkan med 
omgivande samhället. Jag är tacksam för att du hjälpte mig under en period av 
avhandlingsprocessen. En höjdpunkt var när jag fick medverka vid Hamburgökonferensen 2009. 
Leif Jonsson och Peter Gustavsson var mina handledare under inledningen av 
avhandlingsprocessen. Att ni under inledningen av 2000-talet gav mig möjlighet att medverka i ert 
forskningsprogram rörande förändringsprocesser i offentliga organisationer har betytt mycket för 
mig. Leif – utöver detta har det varit lärorikt att arbeta tillsammans med dig avseende studier av 
roterande chefskap. Din vänlighet och tillgänglighet under mina år som forskarstuderande har 
uppskattats. Mathias Martinsson – det är en glädje att få arbeta tillsammans med dig i 
undervisningssammanhang. Jag riktar ett stort tack till dig för givande samtal kring avhandlingen.   
 
Till alla verksamhetsföreträdare i Norrköping och Linköping som medverkat i studien riktar jag ett 
stort tack – utan er medverkan ingen studie.  
 
Förutom ovanstående personer har min kära Viktoria Smith betytt mycket för mig under 
avhandlingsprocessen. Tack för att du finns och förgyller mitt och våra barns liv. Vilma och Filip – 
ni är mina älskade barn och det finns inget bättre än att försöka hjälpa er i livet. Vilma – att se 
glädjen hos dig när du dansar eller leker i vattnet och Filip – att se dig spela fotboll och dribbla av 
mig är så nära himlen jag kan komma! Eftersom jag sedan 2006 arbetat med manuset på sena 
kvällar samt någon dag i veckan då jag har varit tjänstledig är min förhoppning att ni, min familj 
inte har känt er åsidosatta – åtminstone inte så mycket. Rikard Wärdig du är min bror och en god 
vän. Du har verkligen stöttat mig genom att läsa och kommentera olika kapitel. Utan din och Eric 
Carlströms hjälp hade jag inte lyckats. Ett stort tack till mina föräldrar som alltid har stöttat mig. Ni 
har under årens lopp gett mig energi och varit goda föredömen.  
 
Kollegor vid Linköpings universitet och Åtvidabergs kommun – tack för uppmuntrande ord på 
vägen. Ett speciellt tack till Hans Andersson och Malin Tillmar som har kommenterat det 
framväxande manuset vid olika seminarier.  
 
Avslutningsvis – ett tack till mig själv för att jag har kämpat väl. Att jag gillar undervisning och 
praktiknära forskning har varit min drivkraft.  
   
Robert  
Åtvidaberg januari 2013 
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1 Organisatoriska bakslag och förändring av kommunal ledning  
Den här avhandlingen handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och 
omsorg. Ledningar inom kommunal vård och omsorg kan hantera budgetar som överstiger en 
miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. I 
Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer som leder kommunal vård och omsorg (SCB, 2011). 
De är en inflytelserik grupp som hanterar en stor andel skattemedel. De är viktiga för oss i 
känsliga och utsatta lägen och vi förväntar oss att de leder verksamheten på ett optimalt sätt.   
 
Idén med den här avhandlingen är att granska hur ledningsstrukturer i kommunerna förändras 
över tid. Med ledning av kommunal vård och omsorg avses här den övergripande 
kommunledningen och förvaltningsledningen. Det inkluderar såväl politisk ledning som 
administrativ ledning och samspelet dem emellan. Svaret på frågan varför kommunal ledning 
av vård och omsorg förändras landar i ett nytt sätt att förstå förändring där förändrade 
omgivningsförhållanden och organisatoriska bakslag av tidigare fattade beslut utgör incitament 
till förändring.  
 
Studier av kommunal förändring är en utmaning eftersom organisationsförändringar tar tid (se 
exempelvis Brorström och Siverbo, 2008) och det forskaren i första hand kan uttala sig om är, 
de ögonblicksbilder som studeras (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vi vet att offentliga 
skattefinansierade organisationer är känsliga för trender och att de härmas. De har så kallade 
isomorfa drag (se exempelvis Czarniawska, 2005 och Rövik, 2008). Men vilka effekter får 
detta i längden? Leder det till att alla organisationer med liknande struktur och förutsättningar 
börjar likna varandra mer och mer? Vi vet att så inte alltid är fallet. En utgångspunkt är att det 
inte finns några organisationer som är spegelbilder av varandra. De har skillnader. Varför är det 
så? I den här studien har två relativt lika kommuner beträffande storlek och geografisk 
placering studerats ett antal tillfällen under en tio års period. Avhandlingen bygger på 
litteraturstudier samt fallstudier av Linköpings och Norrköpings kommun under några år in på 
2000-talet och på 2010-talet. Jag har kunnat se att kommunerna, precis som jag antog utifrån 
tidigare forskning, var känsliga för trender då de i början av 1990-talet anammade 
organiseringsidéer på modet på någorlunda likartat sätt, men att det över åren uppstått 
skillnader. En orsak till dessa skillnader var att det uppstod organisatoriska bakslag. Förändrade 
omgivningsförhållanden och spänningar inom det institutionella arrangemanget bidrog till 
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bakslag. Dessa bakslag ledde till efterarbete med anpassningar av det nya efter de 
förutsättningar som rådde. Det bidrog till olikheter.   
 
 
1.1 Organiseringsfrihet och kunskapsbehov 
Kommunerna strävar efter att organisera ledning på ett effektivt sätt. Det beror främst på att de 
sedan början av 1990-talet har fått ökad organiseringsfrihet. Fram till 1992 då den nu gällande 
kommunallagen togs i bruk, bestämde staten hur kommunernas ledningsorganisationer skulle 
se ut (Jonsson och Arnell, 2006). När den nya kommunallagen trädde i kraft fick kommunerna 
ökad frihet att bestämma över ledningarnas utformning. Avregleringen syftade till att 
kommunerna skulle få ökad frihet till lokal anpassning. Detta skulle skapa effektivare 
organisering (Prop. 1990/91:117; Brorström et al, 2005). Tidigare hade organiseringen reglerats 
på en högre hierarkisk nivå, det vill säga av staten. I och med att kommunerna fick ökad 
organiseringsfrihet skedde fortgående förändringar (se exempelvis Gustavsson, 1999; Jonsson 
och Arnell, 2006 och Brorström och Siverbo, 2008).  
 
Att kommunerna fått ökad organiseringsfrihet skall ses mot bakgrund av den historiska 
utvecklingen i Sverige. 1862 års kommunalförfattning anses vara grunden till det vi idag 
benämner som kommuner (Hansson och Blomqvist, 19931; Svenska kommunförbundet, 1998). 
Sedan dess har kommunerna växt till moderna förvaltningskolosser (Tarschys, 1983). Det var 
främst mellan åren 1960 och 1980 som den kommunala sektorn ökade. Expansionen medförde 
att kommunerna blev allt mer differentierade. Nya uppgifter löstes bland annat genom att man 
skapade nya enheter. En annan lösning var att gamla organisationer delades upp på flera 
enheter. Antalet politiska organ ökade och antalet förvaltningar och avdelningar inom 
tjänstemannaorganisationen blev fler. I och med att kommunernas uppgifter ökade och att 
verksamheten blev större och mer komplex anställdes allt fler professionella aktörer 
(Stjärnquist och Magnusson, 1988). Denna utveckling bekräftas av Adolfsson och Solli (2009) 
som beskriver hur kommunerna utvecklats till stora samhällsorganisationer med differentierade 
organisationsstrukturer. Idag är kommunen ofta den största arbetsgivaren i många svenska orter 
och utgörs av omfattande verksamheter. Kommunernas dominerande verksamheter är skola och 
förskola, vård och omsorg samt kultur och samhällsbyggnad. Av dessa är skola och förskola 
samt vård och omsorg de mest personalintensiva verksamheterna med ett omfattande lednings- 
och organiseringsbehov.  

                                                
1 Hansson & Blomqvist i Collin och Hansson (1993) – se källförteckningen för fullständig referens.  
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 Behov av studier – varför och hur förändras kommunala ledningsorganisationer 

Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet ingick jag i ett forskningsprogram 
benämnt förändringsarbete i offentliga organisationer. Forskningsprogrammet resulterade i ett 
antal publikationer rörande kommunalt chefskap och förändringsprocesser i offentliga 
organisationer (se exempelvis Jonsson et al, 2002 och Jonsson, 2003). Inom ramen för 
forskningsprogrammet genomfördes empiriska studier om kommunchefskap, ordföranden för 
kommunstyrelser (KS) och varför kommunala ledningsorganisationer förändras. Studierna 
visade att dåvarande teorier inte fullt ut förklarade skälen till att förändring sker. Vi antog att 
fördjupande studier om varför kommunala ledningsorganisationer förändras skulle bidra med 
sådan förståelse. De teorier vi då använde för att förklara de fynd vi gjorde var institutionella 
teorier som tidigare tillämpats på offentliga organisationers utveckling. Czarniawska och 
Joerges (1998) som under 1990-talet studerade förändring av bland annat offentliga 
organisationer uttryckte att organisationer förändras till följd av att ledande aktörer vill ta till 
sig idéer som är på modet för att de själva och organisationen ska uppfattas som legitim. 
Företrädare för en annan gren av institutionalism2 hävdade att kommunala organisationer 
förändras av brister i legitimerande institutioner som exempelvis rättvisa, kostnadseffektivitet 
och öppenhet (Brorström & Siverbo, 2001). Båda dessa fenomen registrerade vi i våra studier. 
Den sammansatta bild vi uppfattade av försök att få omgivningsidéer att passa in i den egna 
organisationen och hänsynstagande till de faktiska förhållanden som rådde kunde emellertid 
inte förklaras fullt ut. Teorierna pekade i olika riktning. En slutsats av detta var att det behövdes 
studier som kunde bidra med ytterligare förståelse om varför kommunala 
ledningsorganisationer förändras.  
 
Vid en förnyad analys som jag gjorde flera år efter projekten fann jag att Rövik (2008) bidrog 
till ytterligare förståelse för fenomenet. I en strävan att förstå organiseringstrender anlade 
Rövik (2008) ett pragmatiskt perspektiv på den så kallade skandinaviska institutionalismen 
inspirerad av pragmatismens grundare, Charles Peirce och John Dewey. Han uttrycker att han;  
 
”är inspirerad av både det modernistiska och det socialkonstruktivistiska paradigmet, men som 
ändå är en distinkt position som ligger mellan de två.” (sid. 44)  
 

                                                
2 I kapitel 4 presenteras skandinavisk institutionalism. Vad som är gemensamt lyfts fram samtidigt som dess olika 
teoribakgrunder uppmärksammas.  
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Rövik (2008) hävdar att organisationer förändras som en kombination av aktörers försök att 
kombinera organisationsidéer som förefaller moderna och kloka, men att det samtidigt sker en 
lokal kontextuell anpassning. Detta stämde väl överrens med de fynd vi gjorde under början av 
2000-talet.  
 
Ytterligare förståelse för fenomenet förändring av kommunala ledningsorganisationer bidrog 
Jonsson och Arnell (2006) respektive Jonsson (2008) med när de hävdar att det är två par av 
institutioner som påverkar hur kommunerna organiserar ledning. Institutionerna är 
administrativ och politisk logik samt nationella- och lokala institutioner. I och med 
institutionerna är svårförenliga och att det över tid sker omvärldsförändringar uppstår 
spänningar. I likhet med detta menar Adolfsson och Solli (2009) att kommunernas komplexitet 
medför hög grad av differentiering, flera domäner och mål-medel-dilemman. Detta medför att 
aktörer har incitament till att förändra.  
 
Förändringar av kommunal ledning visade sig således vara mer komplex än den förståelse som 
fanns i slutet av 1990-talet. Svårigheterna kunde ses i en relativt intensiv omsättning av chefer. 
Cregård och Solli (2008) kallar omsättningen av högre kommunala chefer för att det råder 
tango på toppen. Högre kommunala chefer stannar inte speciellt länge på sina chefspositioner. 
Detta fenomen var tydligt i samband med våra studier i början av 2000-talet (Jonsson et al, 
2002). Det finns dock en gynnsam bieffekt av omsättningen, ett ”positivt” organisatoriskt 
bakslag. Den höga omsättningen bidrog till ett kontinuerligt inflöde av idéer. Men det fanns en 
baksida av myntet, nämligen att kontinuiteten kunde bli lidande. 
 
Den ökade organiseringsfriheten som ger kommunerna möjlighet att själva utforma lokala 
ledningsstrukturer för att främja effektivitet har medfört ett behov av ökade kunskaper. Det 
empiriska behovet möter ett teoretiskt behov. Varför och hur sociala system förändras är därför 
en viktig forskningsfråga (se exempelvis Jensen et al, 2007).  
 
Det finns ett antal inriktningar inom den institutionella organisationsteorin med olika 
förklaringar till varför organisationer förändras. Dessa behöver diskuteras i relation till 
empiriska studier som belyser varför kommunala ledningsorganisationer förändras (se 
exempelvis Brorström och Siverbo, 2008, Rövik, 2008 och Sahlin-Andersson i Eriksson-
Zetterquist, 2009).  En utgångspunkt i denna studie är att eftersom det både finns ett empiriskt 
och ett teoretiskt behov bör även en pragmatisk ansats lyftas fram. Förutom Röviks (2008) 
resonemang om pragmatism är det få institutionalister som beskriver förändringsfenomen på ett 
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sätt som den enskilde medarbetaren i kommunala ledningsorganisationer kan använda i sin 
praktiska yrkesutövning. Larsson och Löwstedt (2011) efterfrågar därför kunskaper om varför 
organisationer och därmed kommunerna förändras, något som kan ha ett pragmatiskt värde för 
den enskilde aktören i kommunen. Det innebär att organisationers förändring är ständigt en 
aktuell fråga för såväl forskare som verksamhetsföreträdare. Frågan har betydelse för såväl 
kvalitén på den service som ges kommunens innevånare som för organisationers hushållning 
med resurser och för samhällsekonomin. För att nå dit skall ett fenomen som är ett av de 
centrala resultaten i den här avhandlingen introduceras. Det är organisatoriska bakslag som 
förändringsincitament. Till detta ska läggas att vi saknar långtidsbeskrivningar av hur 
ledningsorganisationer utvecklas över tid i offentliga organisationer. Många studier utgör 
endast ögonblicksbilder, eller studier som sträcker sig över något år. Få forskare har granskat 
varför kommunala ledningsorganisationer förändras under så lång tid som görs i avhandlingen.  
 
 
1.2 Organisatoriska bakslag som förändringsincitament  
Brorström och Siverbo (2008) tecknar en historisk beskrivning av utvecklingen av 
kommunernas ledningar under de senaste decennierna. De beskriver ett planeringsideal under 
1970- och en bit in på 1980-talet. Planeringsidealet innebar en stark tilltro till storstilade projekt 
som skulle bygga välfärdsstaten. Bakslaget har kunnat ses i form av förslummade 
miljonprogram och försök att hitta tillbaka till det genuina och traditionella i exempelvis 
stadsplaneringar. I mitten av 1980-talet blev idealet ett annat. Genom decentralisering av beslut 
och ansvar gavs verksamheterna möjlighet att utifrån sina kunskaper om verksamheten och 
brukarna göra verksamheten mer effektiv. I överrensstämmelse med den överordnade idén om 
decentralisering utvecklades vad många benämnde en modern ekonomistyrning. Ökat fokus på 
mål och resultat skulle minska betydelsen av regler och byråkratiska ordningar. Bakslaget av 
denna trend kan betecknas som nya perioder av decentralisering och centralisering i syfte att 
åstadkomma självständighet vilket ställts mot behovet av en tydligare styrning. 
 
Detta beskrivs av Tallberg och Von Bergmann-Winberg (2010) som den senaste av kommunala 
trender som kan skönjas, nämligen kommunal centralisering. Trots en pågående statlig 
decentralisering som medfört att kommunerna fått ökat ansvar och befogenheter har 
kommunerna centraliserats. Detta har enligt Jonsson och Solli (2010) gällt såväl den politiska 
som den administrativa ledningsorganisationen. Utvecklingen tycks enligt författarna vara 
betingad av ekonomiska bekymmer i början av 2000-talet och av en trend om hur kommunerna 
bör ledas. De skriver; 
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”att kommunernas ledning har blivit alltmer centraliserad och administrativt präglad kan inte 
direkt ses som en anpassning till ekonomiskt besvärliga tider, utan kanske mer till en ordning 
bestående av övergripande idéer om – eller recept på – hur samtidens organisationer bör 
utformas, styras och ledas.” (sid. 19) 
 
En tillbakablick på hur kommunerna organiserat sina ledningsorganisationer visar att inte minst 
kommunal vård och omsorg sökt efter effektiva ledningsorganisationer. Nordström (1998; 
2000) som studerat hemtjänsten som organisation under 1990-talet visar att kommunerna 
prövat olika ledningsorganisationer men att det vanliga har varit att organisera utifrån två olika 
organisationsmodeller, en sammanhållen organisation respektive en uppdelad organisation. 
Med sammanhållen organisation avser Nordström en organisation där chefen är ansvarig för 
såväl myndighetsutövning som arbetsledning. Vanligt är även att chefen är ekonomiskt 
ansvarig för verksamheten. I en sammanhållen organisation är behovs- och 
biståndsbedömningen inte formaliserad. Oftast dokumenteras beslut knapphändigt och 
meddelandet till mottagaren sker ofta muntligt. I en sådan organisation har hemtjänstassistenten 
ofta daglig kontakt med vårdbiträdena. Detta medför att hon/han kan samråda med dem före det 
att ett formellt biståndsbeslut fattats. För att använda Trydegårds (2000) terminologi så 
återfinns företrädare för en integrerad yrkesroll i denna organisationsform. Med uppdelad 
organisation avser Nordström en organisation där biståndshandläggarna frånkopplas 
budgetansvaret. Syftet med detta är enligt Nordström att garantera omsorgstagarens 
rättsäkerhet. Biståndsbedömningen är här mer formell och utgörs ofta av ett kontrakt mellan 
biståndshandläggaren och omsorgstagaren. Särskiljande för denna organisationsform är att 
hemtjänstassistentens arbete är tudelat och specialiserat. Bakslaget kan i dessa båda fall vara 
dess motsats, det vill säga en sammanhållen organisation som följs av en uppdelad organisation 
och tvärtom. 
 
När den nya kommunallagen trädde i kraft 1992 med en ökad frihet att bestämma över 
ledningsorganisationernas utformning i vård och omsorg såväl som i övriga förvaltningar kom 
marknadstrenden att bli ett bakslag för de som försvarade ett planerings- och 
decentraliseringsideal. Konkurrens, suboptimering och produktifiering kom att betraktas som 
effektiva sätt att organisera offentlig verksamhet (Jonsson och Arnell, 2006). Ytterligare ett 
organisatoriskt bakslag på denna utveckling var en 180 graders vändning från konkurrens till 
samverkan. Affärsmässighet, producenter och kunder försvann från retoriken och istället 
handlade det om att tillsammans utveckla en god verksamhet (Anell och Mattisson, 2009).  
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Den historiska tillbakablicken visar att omvärlden varit föränderlig och att kommunerna och 
dess ledningar för vård och omsorg liksom övriga förvaltningar har utsatts för förändrade 
omgivningsförhållanden. Tidigare forskning visar emellertid att kommunala 
ledningsorganisationer förändras till följd av att aktörer är nyfikna och vill skapa moderna och 
legitima organisationer. Detta sker genom att kommunerna anpassar sina ledningar gentemot 
organisationsidéer på modet (Czarniawska, 2005). Tidigare forskning visar också att 
kommunala ledningsorganisationer förändras utifrån problem relaterade till institutioner som 
rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet (Brorström och Siverbo, 2001). Senare teorier har 
pekat på ett komplext samband av aktörers försök att kombinera moderna organisationsidéer 
med de problem som finns inom organisationen (Brorström och Siverbo, 2008 och Rövik 
2008). Detta komplexa samband står i fokus i denna studie. Ett antagande är att nya trender 
ständigt dyker upp och att kompabiliteten mot interna förhållanden skiftar med trendens 
karaktär. Ur detta antas att bakslag, utveckling och ”kovändningar” kan iakttas och definieras, 
inte bara på översiktlig nivå över lång tid, som beskrivits i den föregående redogörelsen, utan 
också lokalt i den enskilda förvaltningen i relationen med omvärld och högre kommunal 
ledning. Denna insikt innebär att förändring av kommunal ledning kan studeras lokalt, 
longitudinellt och i relation till omvärlden för att kunna bidra till att svara på varför och hur 
ledningsorganisationer i kommunal vård och omsorg förändras.  
 
 
1.3 Studiens syfte 
Syftet med avhandlingen är att beskriva organisering av kommunal ledning och specifikt vård 
och omsorgens ledning i Linköpings och Norrköpings kommuner samt att förklara varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras.  
 
Varför kommunala ledningsorganisationer förändras är således avhandlingens forskningsfråga. 
Hur detta sker behöver belysas för att kunna besvara varförfrågan. För att förstå det krävs den 
longitudinella ansats som valts. Förståelsen för hur olika delprocesser bildar ett förlopp kan 
sedan kokas ned till identifierbara förhållanden som medverkar till att besvara varförfrågan.  
 
Frågan är viktig eftersom det råder en uppfattning om att offentliga organisationer är drabbade 
av isomorfism, tar intryck av liknande strömningar och blir allt mer lika (Borgert, 1993; 
Villadsen, 2011). Trots detta kan vi se att det finns skillnader. Frågan, vad detta beror på är 
intressant. Vet vi orsakerna till förändring kan vi förklara samband, lättare göra 
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rimlighetsbedömningar och göra förutsägelser, det vill säga ha insiktsfulla antaganden om 
effektiv organisering av kommunal ledning idag och imorgon.  
 
Studien avgränsas till vård och omsorgsverksamheter i Linköpings och Norrköpings 
kommuner. Avgränsningen innebär att det är kommunernas övergripande ledning samt 
förvaltningsledningen för vård och omsorg som studeras. Resultaten förväntas kunna tillämpas 
på andra personalintensiva verksamheter inom i första hand offentlig verksamhet. Inriktningen 
på syftet fanns från början men frågeställningarna har preciserats under arbetet med insamling, 
bearbetning och reflektion rörande det empiriska materialet och litteraturstudier. I 
avhandlingens metodkapitel beskrivs mer utförligt vad som avses med syftet, frågeställningen 
och svaren som växte fram under studiens gång. För att kunna besvara frågan utgör 
empirikapitlen, nummer fem och sex beskrivningar av förändring av kommunal ledning.  
 
För att förstå och förklara processen används institutionell organisationsteori. I synnerhet 
används beprövade institutionella teorier som tidigare använts av skandinaviska forskare vid 
studier av offentliga organisationer. Anpassningen till skandinaviska förhållanden kan bidra till 
skärpa och kompabilitet, en strategi som Hellgren och Löwstedt (1994) framför. De uttrycker 
att en forskare som bedriver fältutvecklande forskning har både en närhet till forskningsfältet 
och till de referenser som är vanliga inom fältet. I inledningen av kapitel fyra motiveras valet 
av teorier för att kunna uppfylla syftet och besvara den syftesrelaterade frågan. Valet av teorier 
växte fram utifrån en abduktiv process där olika referensramsinriktningar relaterade till 
institutionell organisationsteori prövades och där vissa inriktningar valdes bort.3  
 
Utöver forskningsfrågan förväntas studien dessutom att besvara frågor som av andra författare 
ansetts angelägna att granska. Brorström och Siverbo (2008) framhåller att det;  
 
”återstår fortfarande att förklara varför vissa kommuner är mer tillåtande till att ge 
dominerande aktörer handlingsutrymme och varför vissa modeller antas, införs och accepteras 
i vissa kommuner och varför de inte ger samma effekt i två till synes lika kommuner.” (sid. 15) 
 
Ytterligare en ambition med studien är att lämna ett teoretiskt bidrag med pragmatiska 
förtecken. Precis som Larsson och Löwstedt (2011) påtalar är kunskaper om varför kommunal 
                                                
3 En inriktning som prövades var institutionell organisationsteori relaterad till organisationsidentitet. Den 
inriktningen föll inte väl ut i de akademiska forum där arbetsmaterial diskuterades. Anledningen var att den valda 
frågeställningen med varför förändring sker inte på ett enkelt sätt harmoniserar med organisationsidentitet. För en 
inblick i forskning kring organisationsidentitet fram till början av 2000-talet hänvisas till Jonsson (2002).  
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ledning förändras av pragmatisk betydelse för den enskilde tjänstemannen, politikern, 
utvärderaren eller kommuninnevånaren. Det pragmatiska intresset bottnar i att det är 
betydelsefullt att ständigt söka kunskaper kring varför organisationer förändras eftersom det har 
betydelse för serviceutbud, hushållning med resurser och för samhällsekonomin. 
 
 
1.4 Begrepp  
I det följande introduceras begrepp som är av relevans för studien. 
 

Kommunal ledning 
För att studera varför kommunala ledningsorganisationer förändras har litteraturstudier samt två 
fallstudier genomförts. Fallstudierna behandlar förändring av Linköpings respektive 
Norrköpings ledning några år in på 2000-talet och några år in på 2010-talet. Valet av 
fallkommunerna motiveras i metodkapitlet. Med kommunal ledning avses politiska och 
administrativa enheter och instanser (nämnder, utskott, styrelser, beredningar, 
förvaltningsenheter, samt framför allt ledningsgrupper på övergripande nivå och inom områden 
och enheter). Dessa har till uppgift att tillhandahålla kommunal verksamhet, däribland vård och 
omsorg. Med organisering av kommunal ledning avses hur kommunerna på olika 
organisatoriska nivåer väljer att inrätta och ordna samverkan mellan chefer och nämnda enheter 
och instanser.4  

 
I avhandlingen är det förändring av ledning som funktion som i huvudsak studeras och med det 
avses vilka idéer som ligger bakom hur kommunerna organiserar ledningsstrukturer, hur 
ledningsstrukturerna är organiserade samt varför förändring sker. Hade fokus varit på ledning 
som aktivitet hade studien varit inriktad på utövandet av ledning, men så är inte fallet. I 
avhandlingen studeras inte ledning i form av relationer mellan ledare och ledda. Det sistnämna 
kan även benämnas för ledarskap i relation till medarbetarskap. Fokus är på varför ledning 
förändras.   
 
Oberoende av hur ledning betraktas är ledning något som är åtskilt från organisationens 
operativa verksamhet. Att det finns en åtskillnad mellan ledning och verksamhet medför att 
ledning har en metakaraktär i relation till andra organisatoriska aktiviteter. För ledningen är 

                                                
4 Liknande sätt att betrakta organisering av ledning av och inom kommunal verksamhet har framför allt använts av 
Jonsson och Arnell (2006) men liknande betraktelsesätt finns även hos Edvardsson-Stiwne (1997) samt 
Nordström; (1998; 2000).  
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uppgiften att upprätthålla och utveckla det kollektiva handlingssystem som organisationen 
utgör. (Lind, 2011)  
 

Organisation och organisering 
Studien är inriktad mot att svara på varför och hur ledning avseende kommunernas vård och 
omsorg förändras. På grund av detta är begreppen organisation och organisering av relevans. 
Czarniawska (2005) menar att organisationsforskningen förändrats under de senaste 
decennierna då organisationsstudier med strukturfokus minskat i omfattning och studier med 
inriktning mot att förstå organisering av organisationer har ökat i omfattning. Enligt Sundin 
(2006) lämpar sig begreppen organisation och organisering olika bra för olika studier. 
Begreppet organisation lämpar sig bäst för organisationsstudier där ögonblicksbilder och 
strukturer står i fokus. Vid studier av organisering är forskaren däremot intresserad av vad som 
sker i en organisation och varför organisationer förändras. I början av 1990-talet beskrev 
Borgert (1993) detta på ett likvärdigt sätt då han uttrycker att; 
 
”organisation handlar om form, mönster och struktur medan organisering är själva skapandet 
av ordning, den process som leder fram till ett visst sätt att samverka människor emellan.” (sid. 
12) 
 
Eriksson-Zetterquist och Sthyre (2007) argumenterar för att i en organisation sker organisering. 
Samtidigt som detta sker uppstår organisationen som en konsekvens av organisering. I och med 
att organisationer ständigt förändras är den ständiga organiseringen av intresse att förstå och 
förklara för såväl verksamhetsföreträdare som forskare. Besöker en forskare en organisation 
och får en bild av hur den fungerar har organisationen och därmed bilden förändrats till nästa 
gång som han eller hon är tillbaka i organisationen för att studera den. Att det förhåller sig på 
detta sätt har medfört att många forskare har börjat intressera sig för organisering, det vill säga 
vad som händer i organisationer och varför organisationer förändras. Relaterat till institutionell 
organisationsteori innebär detta att forskaren är intresserad av vilka institutionaliserade 
förhållanden som är centrala vid förändring samt varför förändring sker.     
 

Styrning och organisering 
Styrning är i offentliga organisationer förknippat med att kontrollera resultat i form av 
målstyrning eller att styra via direkt påverkan (Brorström et al, 2005). Styrning i offentliga 
organisationer är även såsom Lind och Ivarsson Westberg (2011) påtalar, förknippat med regler 
och rutiner som uttrycker hur verksamheter ska utföras. Regler och standarder är av olika slag 
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och finns till för att skapa stabilitet och för att bidra till att nå uppsatta mål. Eftersom offentliga 
organisationer vanligtvis har komplexa mål är det svårt att på ett entydigt sätt mäta 
verksamheters effekter. Detta medför att regler skapas för att styra verksamheter i önskvärd 
riktning, det vill säga mot målen. Regelstyrning är därför vanligt förekommande i offentliga 
organisationer (Lind och Ivarsson Westberg, 2011). 
 
Förutom att styrning handlar om att kontrollera resultat, att styra via direkt påverkan eller att 
styra via regler och rutiner så handlar styrning dessutom om att fatta beslut. I offentliga 
organisationer och specifikt inom kommunerna fattas varje dag ett stort antal beslut inom de 
olika ledningssystemen, det politiska och det administrativa. Vissa beslut fattas av 
kommunernas högsta beslutande organ, kommunfullmäktige men de flesta beslut fattas via 
delegation. I kommunala sammanhang är budgeten ett formellt dokument som är centralt vid 
styrning och i budgeten framkommer en mängd mål som har beslutats. De viktigaste målen för 
styrningen i kommunerna är de finansiella och verksamhetsmässiga målen med inriktning på 
god ekonomisk hushållning (Brorström et al, 2005; Knutsson et al, 2006). 
 
I kommunala sammanhang är styrning starkt förknippat med budget. Ett sätt att stödja styrning 
via budget är med hjälp av organisationsstrukturer. Såsom Brorström och Siverbo (2008) (se 
även Brorström et al, 2005) påtalar, har kommunernas arbete med att organisera 
ledningsstrukturer tagit fart sedan i början av 1990-talet. Förenklat kan organiseringstrenderna 
sammanfattas i centralisering och decentralisering. När all makt är koncentrerad till en person 
är en organisation maximalt centraliserad. När makten däremot är spridd på ett flertal personer 
på olika organisatoriska positioner råder decentralisering. I kommunala sammanhang betraktas 
en kommundelsnämndsorganisation som en decentraliserad organisation. Detta beror på att 
makten i kommunen är spridd till olika kommundelar där politiker är organiserade i 
kommundelsnämnder. På tjänstemannasidan är antalet formellt överordnade chefer färre i en 
kommundelsnämndsorganisation jämfört med en traditionellt organiserad kommun med 
kommunfullmäktige och nämnder. Skulle avhandlingen ha varit fokuserad på styrning av 
ledning hade fokus varit på motstridiga former av såväl centralisering som decentralisering. 
Fokus i avhandlingen är istället, som tidigare påtalats, varför kommunala 
ledningsorganisationer förändras.                
 

Organisatoriska bakslag, trender och mode! 
Organisatoriska bakslag är ett begrepp som i avhandlingen innebär en reaktion mot en tidigare 
beslutad ledningsorganisation. Synonymer är missräkning, misslyckanden och motgångar och 
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utgör incitament att förändra. Tomson (2011) använder begreppet bakslag för att visa att delar 
av en planerad förändring möter reaktioner. Bakslagen betraktas som en missräkning. Hon 
hävdar att bakslag uppkommer till följd av förändrade omgivningsförhållanden och tidigare 
fattade beslut. Bakslagen skapar incitament för aktörer att vilja förändra och är en reaktion mot 
en tidigare beslutad ledningsorganisation.  
 
En forskare som uppmärksammar trender i organiseringssammanhang är Rövik (2008). Enligt 
Rövik (2000; 2008) innebär trender dominerande idéströmningar när det gäller organisering. 
Röviks sätt att använda begreppet trend anammas i avhandlingen. Trender är förknippade med 
mode (Czarniawska och Joerges, 1998; Czarniawska, 2005) och moderna organiseringsidéer 
(Dahl och Ivarsson Westberg, 2011). Wolmesjö (2005) som studerat ledningsfunktioner i 
omvandling inom socialt arbete har låtit sig inspireras av Rövik och hon presenterar ett antal 
trender som haft betydelse för ledningsfunktioners omvandling (se kapitel tre). Wolmesjö 
(2005) använder begreppet tendenser, men hänvisar till Rövik (2000).  
 
Abrahamson (1986) menar att ett organisatoriskt mode är en flyktig kollektiv idé som sprids via 
legitima organisationer. Med legitima organisationer avser Rövik (2008) internationella 
organisationer med stor betydelse ur ett legitimitetsperspektiv såsom EU, FN och 
Världsbanken. En annan grupp av legitima organisationer är universitet och högskolor. 
Abrahamson (1996) beskriver ett organisatoriskt mode enligt följande:  
 
”A management fashion… is a relatively transitory collective belief disseminated by fashion 
setters, that a management technique leads to rational management progress.” (sid. 257)  
 
Czarniawska och Joerges (1998) och Czarniawska (2005) använder begreppet mode och idéer 
som är på modet. Rövik (2008; 2011) använder, som framkommer ovan, dominerande 
idéströmningar som uppfattas som framgångsrika. Dahl och Ivarsson Westberg (2011) 
använder begreppet moderna för att beskriva det Czarniawska och Rövik ”menar”. I 
avhandlingen betraktas mode och moderna som synonymer, men presenteras utifrån det 
språkbruk som respektive författare använder. Enligt svenska akademins ordlista5 innebär 
begreppet mode rådande bruk eller snitt och moderna innebär nymodig, på modet och ny.  
 
 

                                                
5 www.svenskaakademien.se   
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1.5 Avgräsningar 
För att förtydliga de avgränsningar som görs i avhandlingen gällande den kommunala 
ledningsorganisationen lånas tre begrepp från Carlström (2009). I Carlström (2009) diskuteras 
vårdchefer och konsten att leda. De begrepp som används är uppåt, nedåt och åt sidan.6  
 
Det som studeras i avhandlingen är förändring av kommunernas ledning av vård och omsorg 
inkluderat den övergripande ledningen. Det spänner från den högsta ledningen via 
förvaltningen, mellanchefer på olika nivåer och ned till chefer på enhetsnivå (se vidare under 
kapitel två och stycket som behandlar förförståelse). Uppåt är det enbart politiker och 
kommunala tjänstemän som har intervjuats och observerats (se metodkapitlet). Det är deras 
utsagor om förändring av kommunal ledning som tolkas. Avgränsningen uppåt innebär att 
nationella och regionala aktörers syn på trender (Rövik, 2008), organisatoriska moden 
(Czarniawska, 2005) och moderna idéer (Dahl och Ivarsson Westberg, 2011) exkluderas.  
 
Avgränsningen nedåt innebär att det enbart är kommunala politiker och kommunala chefer som 
studerats. Undantaget från detta är att vid återbesöksstudien i Linköping så intervjuades tre 
planeringsledare. Anledningen till att dessa aktörer intervjuades var att de hade en bra överblick 
över Linköpings ledning av vård och omsorg och dess utveckling under 1990- och 2000-talet. 
De var inte chefer men de hade ledande roller inom Linköpings ledning av vård och omsorg. 
Avgränsningen nedåt innebär att det därmed inte är personalens eller brukarnas utsagor om 
förändring av kommunal ledning som tolkas. Hade personal och brukare intervjuats är det 
rimligt att tro att synen på den äldre och dess inverkan på ledningen hade kunnat 
uppmärksammas på ett mer nyanserat sätt än vad som görs i avhandlingen.  
 
Avgränsningen åt sidan är framför allt relevant i Linköpings kommun där andra organisationer 
i stor utsträckning bedriver vård och omsorg på uppdrag av kommunen. 2003 bedrevs cirka 50 
% av äldreomsorgen i Linköping av externa utförare. 2012 hade denna andel ökat till 65 % 
(Affärsområdeschefen för äldreverksamheten). Även i Norrköpings kommun bedrevs delar av 
vården och omsorgen av andra organisationer än kommunen. I Norrköping var utvecklingen 
den motsatta jämfört med i Linköping. År 2005 bedrev kommunen cirka 75 procent av 
äldreomsorgen och år 2012 bedrev kommunen cirka 90 % av nämnda verksamhet (Vård och 
omsorgsnämndens ordförande). Avgränsningen åt sidan innebär att de konsekvenser för hur 
                                                
6 Chefer kan glida uppåt med vilket avses chefer som närmar sig den övergripande ledningen på bekostnad av den 
operativa ledningen. Chefer inom vård och omsorg kan även glida nedåt med vilket avses när chefer utvecklar 
starka lojalitetsband till sin personal och till vårdtagarna. Utöver dessa glidningar visar Carlström (2009) att chefer 
kan glida utåt. När chefer glider utåt hamnar de vid sidan av verksamheten av olika skäl. 
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kommunen organiserar sin ledning på förvaltningsnivå och på övergripande 
kommunledningsnivå inte följs fullt ut eftersom de externa organisationernas syn på ledning 
och förändring av ledning inte uppmärksammas. I detta sammanhang bör nämnas att jag under 
åren 2003 och 2004 intervjuade några chefer i såväl större som mindre företag som bedrev vård 
och omsorg på uppdrag av Linköpings kommun. Deras utsagor valdes bort utifrån nämnda 
avgränsning. Avgränsningen innebär att det enbart är förändring av kommunal ledning som 
studeras.  
 
 
1.6 Disposition 
I avhandlingens andra kapitel återfinns metodkapitlet. I kapitel tre och fyra presenteras den 
teoretiska referensramen. I kapitel tre beskrivs tidigare studier av kommunerna och vård och 
omsorg. Kapitel tre är sammantaget en genomgång av kunskapsläget avseende kommunerna 
och dess vård och omsorg med fokus på förändring av kommunala ledningsorganisationer. Det 
fjärde kapitlet behandlar teorier med bäring på varför organisationer förändras. Kapitlet bygger 
främst på institutionell organisationsteori och i synnerhet på teorier och tidigare studier som är 
ett resultat av forskning bedriven av skandinaviska organisationsforskare som studerat 
förändring av offentliga organisationer. Kapitel fem och sex är beskrivningar av de i studien 
ingående kommunerna, Linköping respektive Norrköping. I kapitel fem och sex beskrivs 
förändring av kommunernas ledning. I kapitel sju diskuteras vilka förhållanden som är mest 
centrala vid förändring av kommunala ledningsorganisationer gällande vård och omsorg. I 
kapitel åtta diskuteras varför och hur kommunala ledningsorganisationer förändras. 
Reflektioner görs utifrån institutionell organisationsteori och i synnerhet utifrån skandinavisk 
institutionalism. I avhandlingens näst sista kapitel, nummer nio, presenteras skillnader och 
likheter mellan fallkommunerna samt att avhandlingens resultat diskuteras utifrån ett 
longitudinellt perspektiv. I avhandlingens sista kapitel, nummer tio, presenteras avhandlingens 
resultat i relation till tidigare studier, generellt och kontextuellt bidrag, praktiska implikationer, 
förslag till fortsatt forskning, metodval och begränsningar samt konklusion.  
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2 Metodkapitel 
I det följande kapitlet beskrivs metodsynsätt och tillvägagångssätt vid författandet av 
avhandlingen. Metodkapitlets huvudsakliga avsikt är att belysa hur avhandlingens syfte, fråga 
och bidrag hänger samman med vetenskapssyn och de metodval som har präglat arbetet. Av 
betydelse för studien är hur syftet och frågan växte fram samt hur jag gått tillväga för att samla 
in empiri, bearbeta och sedan tolka materialet. Avhandlingen bygger på litteraturstudier samt på 
två fallstudier av Linköpings och Norrköpings kommun några år in på 2000-talet. I 
fallstudierna inkluderas även en återbesöksstudie i respektive kommun som genomfördes i 
början av 2012. Återbesöksstudien innebär att de förändringar som skedde några år in på 2000-
talet i kommunernas ledningar följs upp. Med stöd av litteraturstudier och via fallen har varför 
och hur förändring sker kunnat iakttas. Fallstudierna utgör en grund för de reflektioner som 
görs i avhandlingens avslutande kapitel.  
 
 
2.1 Ontologi, epistemologi och institutionell organisationsteori 
Avhandlingen handlar om varför ledning av kommunal vård och omsorg förändras. 
Kommunernas ledningsorganisationer betraktas i det följande som sociala konstruktioner. I och 
med detta anammas också ett synsätt på kunskapen om organisationer som socialt konstruerad. 
Czarniawska (2005) som studerat förändringar av offentliga organisationer skriver att;  
 
”konstruktionism som ontolog7är inte särskilt lovande som utgångspunkt för att bedriva 
organisationsstudier. Det är lite som med religion: det finns människor som tror att tropisk 
skog finns eller UFO:n finns men som aldrig sett vare sig det ena eller det andra, och så finns 
det sådana som inte alls tror på det. Om man tror att organisationer har essens så kommer 
man fortsätta att tro det; det kan varken verifieras eller falsifieras.” (sid. 15) 
 
Czarniawska presenterar några kritiska påståenden som avser att hjälpa forskaren att betrakta 
organisationer. Påståendet att världen har konstruerats efter en övergripande plan hävdar hon 
inte är särskilt trovärdigt. Två andra påståenden som handlar om att människor konstruerar 
sociala institutioner och att kunskapen är socialt konstruerad är däremot mera vedertaget inom 

                                                
7 Ontologi handlar om verklighetssyn. Det handlar därmed om antaganden om vad som existerar (Czarniawska, 
2005).  
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organisationsteorin. Kunskapen om organisationer som sociala konstruktioner är intressant ur 
ett epistemologiskt perspektiv. I termer av Burell och Morgans (1979) antaganden om 
epistemologi så överensstämmer avhandlingens epistemologiska förhållningssätt bäst med ett 
subjektivistiskt synsätt. Det brukar benämnas för ett antipositivistiskt eller hermeneutiskt 
synsätt.  
 
I och med att organisationer är föränderliga är organisering av intresse att förstå och förklara 
för såväl verksamhetsföreträdare som forskare. I det första kapitlet beskrevs att om en forskare 
gör ett besök i en organisation och får en bild av hur den fungerar har organisationen och 
därmed bilden förändrats till nästa gång som han eller hon är tillbaka i organisationen. Att det 
förhåller sig på detta sätt har medfört att många forskare har börjat intressera sig för 
organisering, det vill säga vad som händer i organisationer och varför organisationer förändras. 
Relaterat till ett institutionellt perspektiv innebär det att forskaren är intresserad av vilka 
förhållanden som är centrala vid förändring samt varför förändring sker trots att institutioner 
anses vara relativt stabila företeelser (Eriksson-Zetterquist och Styhre, 2007). Som framfördes i 
kapitel ett används i synnerhet beprövade institutionella teorier som tidigare använts och 
utvecklats av skandinaviska forskare vid studier av förändring av offentliga organisationer. 
Anpassningen till skandinaviska förhållanden bidrar till kontextuell anpassning. 
Kunskapssynen innebär att organisationer inte betraktas som stabila och därmed ifrågasätts 
idéer som hävdar att organisationer i huvudsak strävar mot stabilitet (se exempelvis Appelbaum 
och Wohl, 2000). 
 
Perspektivet institutionell organisationsteori medför ett antal innebörder för studien. Ett 
processorienterat angreppssätt anläggs för att bidra med reflektioner samt för att förklara varför 
ledning av kommunal vård och omsorg förändras (Brorström och Siverbo, 2008). Jag har valt 
att göra detta både genom longitudinell forskning men också genom erfarenheter från tidigare 
studier. Detta görs utifrån en litteraturstudie samt utifrån två fallstudier och efterföljande 
reflektion. En utgångspunkt som väl överensstämmer med ett institutionellt perspektiv är att 
”history matters”, det vill säga att det som sker är baserat på tidigare existerande fenomen, det 
kan handla om reaktioner på dessa fenomen, exempelvis bakslag, som är ett av studiens 
huvudsakliga bidrag, men också att nytt lagras på det redan tidigare existerande (North, 1993). 
Med vetskap om att det historiska arvet är av betydelse för den nuvarande organisationen är det 
betydelsefullt att beskriva den historiska utvecklingen. Perspektivet institutionell 
organisationsteori innebär att institutioner skapas genom individers agerande och förstärks 
genom att andra individer följer och låter sig styras av uppsättningar av institutioner. Individers 
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handlingar bildar över tiden institutionella arrangemang som genom bakslag kan uppfattas som 
motsägelsefulla, vilket visas senare i den här studien. Med institutionellt arrangemang avses att 
de informella föreställningarna existerar tillsammans med formella regler, styrprinciper och 
organisationsmodeller. Formella och informella institutioner bildar tillsammans det 
institutionella arrangemanget (Brorström och Siverbo, 2008). Det institutionella arrangemanget 
är ett resultat av en historisk process (North, 1993).  
 

 
2.2 Förförståelse, abduktion, tolkning och reflektion  
Som organisationsforskare befinner man sig i en komplex verklighet när förändring studeras. 
Det material som denna studie bygger på har tolkats och omtolkats under processens gång. 
Alvesson och Sköldberg (1994; 2008) använder begreppet abduktion för att beskriva metoden. 
De har själva använt abduktion vid studier av kommunala organisationsförändringar. De 
argumenterar för att abduktion är en lämplig metod vid fallstudier då forskaren under 
forskningsprocessens gång justerar och förfinar frågor, text och svar utifrån ett kontinuerligt 
lärande (Alvesson och Sköldberg, 2008). Under rubriken sammanställning av empiri samt hur 
reflektionerna växte fram beskrivs mer om abduktion i relation till studien. Processen 
sammanfaller med Alvesson och Sköldbergs (1994; 2008) beskrivning:   
 
”Reflektion kan definieras som tolkning av tolkning och något som sätter igång en kritisk 
självprövning av egna tolkningar (inklusive konstruerande) av empiriskt material.” (sid. 20) 
 
En av mina utgångspunkter är att förförståelsen är av betydelse och innebär att forskaren har en 
utgångspunkt som det inte går att frigöra sig från när arbetet startar. Gilje och Grimen (1992) 
skriver att om vi ska tolka något meningsfullt fenomen så är vi inte förutsättningslösa. Vi bär 
med oss vissa idéer eller förväntningshorisonter som bidrar till att vi riktar vår uppmärksamhet 
mot något, vilket underlättar och samtidigt påverkar vår förståelseprocess. Det som presenteras 
i avhandlingen har drag av min egen historia likväl som karaktären av de fenomen som 
studeras. Ett sätt att handskas med detta är att så medvetet som möjligt redovisa förförståelsen. 
Detta är nödvändigt både för mig och för läsaren av denna avhandling. För min del är det 
viktigt att jag är medveten om min egen förförståelse och för läsaren är det viktigt att jag 
redovisar den.   
 
Som tidigare nämnts, medverkade jag under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal i ett 
forskningsprogram som studerade förändringsprocesser i offentliga organisationer. Inom ramen 
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för forskningsprogrammet arbetade jag med en licentiatavhandling. Titeln på 
licentiatavhandlingen var Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam. I 
huvudsak behandlade den organisationstillblivelse i offentliga organisationer. Framväxten av 
ÖstSam tolkades utifrån identitet som perspektiv där både innehållet och processen är viktiga. 
Studien bidrog till att jag fick en ökad förståelse för förändringsprocesser av offentliga 
organisationer. Den bidrog också till metodkunskap i bred mening och specifikt för fallstudier.  
 
Inom ramen för forskningsprogrammet studerades även kommunchefskap och ordförandeskap 
för kommunstyrelsen (KS). 8,9 I samband med dessa studier väcktes mitt intresse för 
ledningsorganisationsfrågor som ett angeläget och betydelsefullt arbetsområde för 
kommunchefer och för ordföranden i KS. Jag lade märke till att olika kommuner valt olika 
organiseringslösningar. Jag förvånades över att det saknades studier och teorier som kunde 
bidra med kunskaper rörande vad det är som avgör hur Svenska kommuner organiserar sig och 
började undra över vilka idéer som ligger bakom förändring av kommunala 
ledningsorganisationer och varför förändring sker (se kapitel ett). Sedan dess, slutet av 1990-
talet och i början av 2000-talet, har det tillkommit en del studier och teorier om varför 
offentliga organisationer förändras, vilket bidragit till en ökad förståelse för fenomenet (se 
Brorström och Siverbo, 2008; Czarniawska, 1998; 2005; Jonsson och Arnell, 2006; Jonsson 
2008; 2009; Jonsson och Solli, 2010 samt Rövik 2008).10  
 

Utöver ovanstående studier har jag medverkat i två studier som handlar om organisering och 
ledning av omsorgsverksamhet i kommunerna.11 Båda dessa studier bidrog till ökade kunskaper 
om kommunerna och om vård och omsorg. Verksamhetsområdet är kostnadskrävande, 
personalintensivt och omfattande. Ledningen av kommunal vård och omsorg är dessutom ett 
massmedialt ”hett” område som inkluderar politisk och administrativ ledning och spänner från 
högsta ledningen via förvaltningen, mellanchefer på olika nivåer och ned till chefer på 
enhetsnivå.12 Jag uppmärksammade att ledningen är av avgörande betydelse för vilken personal 
som rekryterades och för vilka resurser som anslogs för servicen till de äldre. Tidigare hade 
                                                
8År 2002 publicerades en bok, Kommunchefers chefskap – ett lokalt präglat chefskap, där jag är medförfattare. Ett 
antal artiklar presenterades även vid HSS-konferensen 2001. Högskola och samhälle i samverkan (HSS).  
9 Detta projekt resulterade i en bok, Kommunstyrelseordförande – kommunal ledare med politisk förankring. 
10 För fullständiga referenser hänvisas till källförteckningen.  
11 Kompetensutveckling för arbetsledare inom individ och familjeomsorgen (IFO), Svenska kommunförbundet 
(2002) samt Arbetsvillkor för personal inom omsorg av äldre – en litteraturstudie, Socialstyrelsen (2003).  
12 Omsorg om äldre tillsammans med Individ och familjeomsorg utgjorde år 2004 37 % av kommunernas totala 
kostnader. Omsorg om äldre i sig utgjorde cirka 30 % av kommunernas totala kostnader. Förskola och skola 
utgjorde år 2004 42 % av kommunernas totala kostnader (www.scb.se). År 2008 var nämnda förhållanden i paritet 
med de siffror som presenteras från 2004 (www.scb.se).  
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forskare som studerat ledning av kommunal vård och omsorg i mindre omfattning studerat den 
övergripande kommunala ledningen (se exempelvis Nordström, 1998; 2000; Edvardsson-
Stiwne, 1997 och Berg, 2000). Det jag fann i samband med studier av kommunchefskap och 
ordförandeskap av KS visade att den övergripande ledningen är en integrerad del av omsorgens 
ledning. På grund av detta var det naturligt att skapa en studiedesign där såväl den övergripande 
kommunala ledningen som förvaltningsledningen för vård och omsorg inkluderades. 
 
Inom ramen för forskningsprogrammet strax innan millennieskiftet genomförde jag och en 
bibliotekarieansvarig för ekonomilitteraturen vid Linköpings universitet under några veckor 
litteraturstudier om varför organisationer förändras. På den tiden var det ett omfattande arbete 
att söka artiklar i databaser och tidskrifter. I slutet av 2009 avsatte jag och samma bibliotekarie 
ytterligare en dag åt att göra liknande sökningar för att se hur fältet utvecklats. Det arbete som 
tog flera veckor att göra i slutet av 1990-talet kunde genomföras på en dag drygt tio år senare 
tack vara tillkomsten av avancerade sökmotorer. Vi konstaterade att det under 2000-talet 
skrivits lika många artiklar om organisationsförändring som det skrevs under hela 1900-talet. 
Detta innebär att de kunskapsluckor vi identifierade i slutet av 1990-talet hade blivit färre och 
att kunskapen i ämnet hade fördjupats. En slutsats jag drog av litteratursökningarna var att det 
är svårt för en enskild forskare att lämna ett generellt bidrag till litteraturen rörande 
organisationsförändring. Istället bör den enskilda forskaren rikta in sig på att lämna ett bidrag 
specifikt relaterat till en kontext, i mitt fall kommunala ledningsorganisationer inom vård och 
omsorgsområdet. En annan slutsats av litteratursökningarna var att det är ovanligt med 
longitudinella studier rörande organisationsförändring. Den slutsats som jag drog utifrån 
litteratursökningen stöds av Rövik (2011). Det finns ett behov av studier som beforskar 
organisationsförändringar över en längre tid (Alvesson och Sköldberg, 2008). Det innebär att 
ett flertal av de teorier som rör organisationsförändring inte prövats empiriskt utifrån 
longitudinella studier.  
 
Sedan av mitten av 2000-talet har jag dessutom arbetat som tjänsteman (utredning och 
ekonomi) i en mellanstor kommun. Det har medfört att jag har en fot i praktikerledet och en i 
forskarledet. Förförståelsen har därmed utvecklats under processens gång i takt med att jag läst 
och arbetat med tidigare studier och empirin.13 Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är detta 
utmärkande för en hermeneutisk tolkningsansats.  
 
                                                
13 I slutet av metodkapitlet resonerar jag kring mitt eget lärande i samband med avhandlingsskrivandet. Se även 
under rubrik sammanställning av empiri samt hur reflektionerna växte fram.  
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Återbesöksstudien som genomfördes i början av 2012 utgick från det som presenteras i 
beskrivningarna av Linköpings och Norrköpings förändring av ledning under tidigt 2000-tal. 
Via återbesöksstudien skapades möjligheten att följa förändring av kommunal ledning under en 
längre tidsperiod.  
 

Min syn på begreppet text 
Inledningsvis har beskrivits hur jag använt mig av en tolkande ansats. Hermeneutiken är långt 
ifrån entydig (se exempelvis Gilje och Grimen, 1992; Alvesson och Sköldberg, 1994; 2008; 
Allwood och Erikson, 1999). Gilje och Grimen (1992) beskriver hermeneutiken från dess 
grunder. De menar att hermeneutik är det grekiska ordet för utläggningskonst. Samtidigt 
framför de att det råder viss oenighet om vilket grekiskt ord hermeneutiken egentligen 
härstammar från. Oavsett oenigheten så har hermeneutiken kommit att innebära tolkningar av 
texter. I dagens vetenskapssamhälle innebär hermeneutiken en metodlära för tolkning av 
meningsfulla fenomen, det vill säga att forskaren strävar efter att öka förståelsen för något 
meningsfullt. Människor är till skillnad från naturvetenskapens materiella studieobjekt varelser 
med egna avsikter, vilket gör att de tillskriver sitt beteende mening. Vad som är meningsfullt är 
dock inte helt oproblematiskt. Vem och vad som bestämmer vad som är meningsfullt är 
komplext. Gilje och Grimen ger viss vägledning när de resonerar om att meningsfulla fenomen 
för människor är handlingar, muntliga yttranden, texter, beteendemönster, värderingar och 
sociala rollmönster. Föllesdal et al, (1995) resonerar på ett liknande sätt då de uttrycker att 
teorier, argument och mänskliga aktiviteter kan vara meningsfulla fenomen men att deras 
meningsfullhet kan värderas först efter att de har tolkats. För att värdera i vilken mån 
förändringar av kommunal ledning är ett meningsfullt fenomen krävs tolkning och reflektion, 
något som görs i avhandlingens avslutande kapitel. 
 
Hermeneutikens ursprung var tolkning av boktexter. I studien betraktas begreppet text i en 
vidare mening. Därmed innefattas olika typer av dokument, utskrivna intervjuer samt 
observationsanteckningar från möten. Jag ansluter mig således till tankesättet att det är möjligt 
att läsa socialt handlande i vid mening som om det vore en text (Alvesson och Sköldberg, 1994; 
Allwood och Erikson, 1999). De empiriska materialen är i de båda fallen, det vill säga i 
Linköpings- och Norrköpingsfallet relativt likartat. Det finns dock vissa skillnader som är värda 
att nämna. I Linköpingsfallet består det empiriska materialet av intervjuer som genomfördes 
2003, 2004 samt 2012. Det består även av arbetsordningar och skrivna dokument som rör 
organisationsstrukturen och förändringen av ledningen. Det skrivna materialet, det vill säga 
dokumenten, fick jag tillgång till via samtal med den ledande tjänstemannen på 
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kommunledningskontoret inom vård och omsorg. Vid återbesöksstudien fick jag det skrivna 
materialet av omsorgsdirektören samt av affärsområdeschefen för äldre hos den kommunala 
utföraren. Visst material hämtade jag även från respektive kommuns hemsida. Materialet härrör 
företrädesvis från de inledande åren av 2000-talet respektive 2010-talet. I Norrköpingsfallet 
består det empiriska materialet av intervjuer som genomfördes från 2004 till 2006 samt 2012. 
Materialet består, precis som i Linköpingsfallet, av arbetsordningar samt andra skrivna 
dokument som rör organisationsstrukturen. Dessa dokument fick jag i huvudsak tillgång till via 
samtal med vård och omsorgschefen (titeln var 2012 vård och omsorgsdirektör). Dessutom fick 
jag tillgång till vissa dokument via områdeschefer samt av chefen för PUFF-enheten (Praktik, 
Utveckling, Forskning och Framtid). Det skrivna materialet är främst från år 2003 till 2005 
samt från 2010-talet. I Norrköpingsfallet medverkade jag även vid möten där jag observerade 
och noterade iakttagelser. Detta skedde under åren 2005 och 2006. Senare i metodkapitlet 
beskrivs utförligare om likheter och skillnader mellan Linköpings- och Norrköpingsfallen. 
 

Helhet och del 
De kvalitativa intervjuerna tillsammans med dokumentstudier och observationer av möten 
utgör olika delar för att öka förståelsen för helheten. Helheten kan inte förstås utan att förståelse 
skapas för de olika delarna. Även det omvända gäller, det vill säga att helheten endast kan 
förstås med hjälp av delarna (Alvesson och Sköldberg, 1994; 2008). Helhets- och 
delresonemanget är både en tillgång och ett problem. Den främsta tillgången är det som 
beskrivits ovan, det vill säga möjligheten att genom olika delar kunna uttrycka något om 
helheten. Ett problem är begreppens betydelser. Vad är en helhet och vad är en del? Ett flertal 
författare har diskuterat denna problematik (se exempelvis Allwood och Erikson, 1999). För 
mig anges den helhet jag vill förstå i syftet. Delarna blir då de frågor som behöver besvaras för 
att syftet skall uppnås. En annan aspekt rör de empiriska underlagen (intervjuer, dokument och 
observationer) som använts under forskningsprocessen. Empiriunderlagen och litteraturen i 
referensramskapitlen utgör delar som bidrar till en förståelse för helheten. 
 

En sanningsdiskussion 
Sanningsbegreppet är förknippat med vilken syn forskaren har på studien och vilken eller vilka 
vetenskapsteoretiska skolor forskaren relaterar sig till (Fishman, 1999). Fishman har gjort en 
uppdelning i hermeneutisk, pragmatisk och positivistisk förståelse. En liknande uppdelning gör 
Alvesson och Sköldberg (1994; 2008) då de skriver om sanningsbegreppet som mening, 
användning och korrespondens. Mening motsvarar hermeneutik, användning pragmatik och 
korrespondens positivism. Då sanning som mening står i fokus uppstår vissa frågor. Hur vet 
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läsaren om den erhållna tolkningen är sann eller inte, om den motsvarar verkligheten eller ej? 
Svaret på denna fråga kan ses som att sanning utifrån en tolkande ansats med hermeneutiska 
förtecken inte är en fråga om en instrumentell eller rentav statistisk korrespondens mellan 
utsaga och verklighet. Hermeneutiken ifrågasätter alltså sanning som korrespondens i 
positivistisk mening. Det innebär att fakta påverkas av den övergripande tolkningen. Sanning 
handlar i detta fall om att lyfta fram mening. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, sid. 35) 
handlar det om att uppdaga ”en djupare mening än den omedelbara evidenta”, en ansats som 
jag ansluter mig till. 
 
Enligt Larsson och Löwstedt (2011) är kunskap om organisationer sociala konstruktioner. 
Organisationer är något som pågår och det är aktörer som gör att organisationer får ”liv”. För 
att studera organisationer är det enligt Alvesson och Sköldberg (1994; 2008) relevant att 
använda metoder som intervjuer, dokumentstudier och observationer. Med hjälp av dessa 
metoder kan forskaren studera organisationsmedlemmars utsagor om vad som sker. Vid studier 
av varför kommunal ledning förändras är det vad aktörerna framför som ligger till grund för de 
reflektioner som görs. Detta innebär att jag som författare tolkar, utifrån en kritisk 
självprövning som är styrd av syftet, valda referensramar och aktörers utsagor om 
organisationen. Sanning som mening handlar således i avhandlingen om att reflektera kring 
varför och hur kommunal ledning förändras för att uppdaga något som går utöver det 
omedelbara evidenta. 
 
Ovanstående utesluter inte att även sanning som användning och korrespondens delvis präglat 
forskningen. I synnerhet gäller detta sanning som användning eftersom en av mina ambitioner 
är att redovisa resultat som kan innebära nytta, inte bara för teoretiker utan också för 
verksamhetsföreträdare. Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att i princip all forskning har 
inslag av de tre olika sanningskoncepten.  
 
”De flesta teorier torde ha inslag av alla tre koncepten. Detta dock i högre eller lägre grad.”  
(sid. 36) 
 
De presenterar olika strategier för hur forskare kan förhålla sig till ovan nämnda tre 
sanningsbegrepp. De skriver att;  
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”forskaren lägger olika tyngdpunkt vid sanningens tre sidor. Vår position är att alla sidorna 
utgör integrerande delar av en forskningsprocess och att försöka att fullständigt borttränga 
någon av dem är ogynnsamt för processen.” (sid. 51) 
 
Vid samhällsvetenskaplig forskning är det betydelsefullt att verksamhetsföreträdare, 
exempelvis kommunala tjänstemän och politiker, ska känna igen sig i beskrivningar och ha 
praktisk nytta av bidragen. Här återfinns inslag av såväl sanning som användning och sanning 
som korrespondens. Ambitionen är att läsaren ska uppfatta texten som en välkänd verklighet 
men att den samtidigt öppnar upp för nya sätt att tänka. Under forskningsarbetet läste ett antal 
ledande aktörer, chefer och politiker, i Linköpings och Norrköpings kommun arbetsmaterialet. 
Responsen från dem var i linje med ambitionen. En pragmatisk kunskapssyn utgår från att 
kunskap inte har någon generell eller absolut giltighet utan att det är igenkännandet och 
användbarheten som står i fokus. I studien är kunskapen i första hand kontextbunden och 
därmed är människans handlande en förutsättning för kunskapsproduktion. Studien knyter an 
till den pragmatiska kunskapssynen då den i första hand lämnar bidrag till den studerade 
kontexten (Gustavsson, 2002).  
 
Sanning som korrespondens präglar också delvis avhandlingen. Inom samhällsvetenskap är det 
vanligt att förklara fenomen med stöd utifrån den funktion de har. Anledningen till att detta är 
möjligt är att det som förklaras är en institution eller ett beteendemönster som sträcker sig över 
en längre tid. I avhandlingen utgör kommunal ledning en institution som har en historia och en 
framtid. Ett exempel på en funktionalistisk förklaring är att studier av beslutsprocesser inom 
organisationer visat att organisationer där konflikter tillåts klarar sig bättre jämfört med 
organisationer där motsättningar tystas. Utifrån konflikter kan problem identifieras innan de 
blir så omfattande att de inte går att hantera (Föllesdal et al, 1995). Exemplet har likheter med 
den förklaring som lanseras senare i avhandlingen. De organisatoriska bakslag som uppstår 
utifrån förändrade omgivningsförhållanden och problem relaterade till kommunernas 
övergripande uppgifter och det dubbla ledningssystemet14 har en funktion. Organisatoriska 
bakslag har en funktion då de bidrar till att effektivisera kommunernas ledningsorganisationer. 
Skulle inte bakslag uppstå och uppmärksammas finns det risk att kommunerna skulle få 
olösliga problem och tvingas till tvångsförvaltning av staten. Bakslagen förhindrar en alltför 
ineffektiv ledning av kommunerna. Bakslagen fyller en funktion och förklarar varför 
kommunal ledning förändras. 

                                                
14 Politisk och administrativ ledning.  
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Syftet kan läsas som att forskaren är ute efter orsakssamband och då framför allt utifrån ett 
funktionalistiskt korrespondensperspektiv. Syftet bör dock läsas som att i första hand bidrar 
avhandlingen med mening gällande varför kommunala ledningsorganisationer förändras. 
Utöver detta bidrar avhandlingen till pragmatiska kunskaper och med en förklaring rörande 
varför kommunala ledningsorganisationer förändras. Det sistnämnda hade inte varit möjligt om 
inte kommunerna och dess ledningsorganisationer kan betraktas som institutioner. En liknande 
ansats används av Brorström och Siverbo (2001; 2008).   
 
”En utgångspunkt för studien är uppfattningen att förekommande institutioner har en 
avgörande betydelse för att kunna förklara, förstå och förändra ett utvecklingsförlopp eller en 
etablerad situation.” (Brorström och Siverbo, 2001, sid. 12)  
 
Det innebär att studien förväntas bidra med resultat som är meningsfulla och tillhandahåller 
beskrivningar av relevans för i första hand kommunala tjänstemän, politiker och forskare. 
 
 
2.3 En fallstudieansats – Förändring av kommunala ledningsorganisationer 
Avhandlingens empiriska del utgörs av longitudinella fallstudier av kommunal ledning av vård 
och omsorg i Linköpings och Norrköpings kommuner (Noren, 1995). Att det rör sig om 
longitudinella fallstudier bygger på Brymans (2009) definition om att fallstudier som innehåller 
insamling av empiriskt material vid minst två tillfällen utgör en longitudinell studie. Merriam 
(1994) hävdar att en fallstudie är en väl anpassad metod för att bidra till förståelse för sociala 
företeelser. Är forskaren intresserad av något socialt fenomen, som i mitt fall förändring av 
ledning, kan forskaren välja ut något/några fall på individ, grupp eller organisationsnivå och 
studera det/dessa. Vid studier av kontextuella förhållanden kan fallstudier vara en lämplig 
metod enligt Yin (1994). 
 
You would use the case study method because you deliberately wanted to cover contextual 
conditions – beliving that they might be highly pertinent to your phenomenon of study. (sid. 13) 
        
Valet av fall, Linköpingsfallet och Norrköpingsfallet, är en kombination av förförståelse, 
tillgänglighet och bedömd lämplighet. Som beskrevs tidigare ingick jag i ett forskningsprogram 
i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet som studerade kommunchefer och ordföranden 
för kommunstyrelser (KS) samt kommunala förändringsprocesser. Via dessa studier 
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uppmärksammade jag att ledningsfrågor är ett angeläget område för kommunala chefer och 
politiker. Det visade sig att olika kommuner valt olika organiseringslösningar. Dessutom 
uppmärksammade jag att det saknades studier och teorier som förklarade den komplexitet som 
vi i forskargruppen då uppfattade.15 Min slutsats var att det behövdes studier som kunde bidra 
med ytterligare förståelse för varför kommunala ledningsorganisationer förändras. Mot 
bakgrund av att Linköping och Norrköping är kommunala organisationer med betydande 
verksamheter som ska ledas och organiseras var dessa kommuner lämpliga att studera.  
 
Vi fick god respons från de båda kommunernas ledningar som visade intresse för projektet. 
Först initierades en studie av Linköpings ledning av vård och omsorg och därefter en studie av 
Norrköpings ledning. Att Linköping och Norrköping i vissa kretsar betraktas som tvillingstäder 
och att de tillsammans med kranskommuner utgör den fjärde storstadsregionen i landet var, när 
jag gjorde mitt urval, inget skäl till val av fall. I efterhand kan det dock framstå som en styrka 
att välja två relativt lika kommuner, istället för mycket olika, eftersom det medgav en 
jämförelse utifrån liknande förutsättningar. Fallstudierna visar dock att kommunerna var olika 
med avseende på val av organisationsmodell och ledning av såväl den övergripande 
kommunledningen som vård och omsorg. Som resultatet senare kommer att visa tillämpades 
marknad och konkurrens i Linköping och i Norrköping tillämpades hierarki och 
uppdragsplaner. 
 
Under år 2008 till 2010 genomförde jag en fallstudie av Åtvidabergs kommuns ledning. Efter 
noggranna överväganden beslutade jag att fallstudien inte skulle inkluderas i avhandlingen. Det 
fanns två huvudargument till att exkludera Åtvidabergsfallet. Dessa var för det första att det till 
stor del var intrinsikt, vilket inte Linköpings- och Norrköpingsfallen var (se nedan för 
betydelsen av intrinsik fallstudie). Syftet med studierna av chefskapet som Åtvidabergsfallet 
handlade om var att få ut så mycket som möjligt av det specifika fallet. Det andra 
huvudargumentet till varför inte Åtvidabergsfallet inkluderades i avhandlingen utgick från 
bedömningen att studien skulle bli för empiritung med ytterligare ett fall. Utifrån en 
sammanvägd bedömning beslutade jag att det var lämpligare att presentera Åtvidabergsfallet i 
en enskild rapport (se www.natkom.se rapport nr 3). 
 
Enligt Stake (1994) finns det en huvudfråga som bör ställas i en fallstudie och den är vad vi kan 
lära av fallet. Ett nyckelbegrepp vid fallstudier är gränsdragningar. Används flera fall för att 
                                                
15 Se tidigare diskussion i kapitel ett samt i innevarande kapitel under avsnittet 2.2 Förförståelse, abduktion, 
tolkning och reflektion.  
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kunna lära och förstå så mycket som möjligt om vissa fenomen kan detta kategoriseras som en 
multipel instrumentell fallstudie. Avhandlingen är av instrumentell karaktär och behandlar vad 
man kan lära av fallen. Stake (1994) föreslår följande indelning när det gäller fallstudier, 
instrumentell och intrinsik. Är fallstudien intrinsik innebär det att fallet är primärt och syftet är 
att få ut så mycket som möjligt av det unika och specifika fallet. Vid en instrumentell fallstudie 
är det fullt möjligt att göra jämförelser mellan fallen när det gäller likheter och skillnader. I 
avhandlingen görs reflektioner där likheter och skillnader mellan fallen identifieras. Fallen 
definieras och avgränsas till ledning av kommunerna och dess vård och omsorg. En annan 
avgränsning handlar om att syftet och frågan utgör gränsdragningar för vad som studeras.  
 
Analysenheterna16 i fallen är förändring av kommunal ledning och specifikt vård och 
omsorgens ledning. Detta inkluderar den övergripande kommunala nivån och ner till 
enhetschefsnivå inom respektive kommuns vård och omsorg. Gränsdragningen är relativt 
vedertagen (se Socialstyrelsen 200217). Även om det är vedertaget att ledning av kommunernas 
vård och omsorg utgår från lagar och förordningar samt kommunernas övergripande ansvar är 
det inte vanligt vid studier av kommunala förvaltningar att den övergripande kommunledningen 
betraktas som en del i ledningen av vård och omsorg (Nordström, 1998; Edwardsson-Stiwne, 
1997; Berg, 2000). Jag har dock haft ambitionen att lyfta fram den övergripande ledningens 
betydelse för ledning av kommunal vård och omsorg.  
 
Förankringen av Linköpingsstudien skedde via ordföranden för Kommunstyrelsen (KS) och 
kommunchefen under några inledande samtal. Kontakten skedde därefter främst med den 
ledande tjänstemannen för förvaltningen, vård och omsorgschefen. Denne gjorde det möjligt att 
intervjua berörda politiker och tjänstemän. Vård och omsorgschefen ordnade även med 
arbetsordningar och andra dokument som kunde bidra till studien. De ledande aktörerna visade 
ett tydligt intresse. Förankringen av återbesöksstudien skedde genom att jag kontaktade 
nyckelpersoner (tre planeringsledare, affärsområdeschefen för äldreomsorgen inom den 
kommunala utföraren Leanlink, äldrenämndens ordförande samt omsorgsdirektören). De 
intervjuade fick ta del av information om studiens syfte och vad som gjorts hittills samt en 
tidplan för avhandlingsarbetet i slutfasen.  
 

                                                
16 ”Nyckelfrågan när man ska bestämma analysenheten är att man ska avgöra vad det är man vill kunna säga något 
om när undersökningen är klar.” (Merriam, 1994, sid 58)   
17 Socialstyrelsen, 2002., Arbetsorganisation inom äldreomsorgen. En litteraturstudie, Stockholm.  
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Norrköpingsstudien förankrades via kommunchefen och chefen för vård och omsorg. Via vård 
och omsorgschefen möjliggjordes kontakter med andra chefer på olika nivåer i organisationen 
samt med vård- och omsorgsnämndens ordförande. I Norrköpingsstudien observerade jag även 
vid ledningsmöten på olika nivåer för att kunna följa kommunens arbete med att förändra 
ledningen. De flesta dokumenten såsom uppdragsplaner och andra arbetsordningar tilldelades 
främst av chefen för vård och omsorg. Vissa dokument fick jag av områdeschefer. Aktörerna 
som jag träffade under studien informerades om min närvaro som forskare. På ett liknande sätt 
som i Linköpingsstudien visade aktörerna ett intresse för forskningen då jag i vissa 
sammanhang sågs som en slags följeforskare (mer om detta senare i kapitlet). Förankringen av 
återbesöksstudien skedde genom att jag kontaktade nyckelpersoner (vård och 
omsorgsdirektören, vård och omsorgsnämndens ordförande, områdeschef samt chefen för 
PUFF-enheten (Praktik, Utveckling, Forskning och Framtid inom vård och 
omsorgsförvaltningen)). De intervjuade fick precis som vid återbesöket i Linköping ta del av 
information om studiens syfte och vad som gjorts hittills samt en tidplan för avhandlingsarbetet 
i slutfasen.  
 

Fallstudier och bidrag 
På vilken nivå teorier utvecklas är något som en forskare behöver tänka igenom och motivera.  
Är en teori alltför generell täcker den in det mesta, men bidrar rimligtvis inte med så stor 
förståelse och praktisk nytta. Är en teori specifik kan den förklara eller bidra med förståelse för 
något situations- eller kontextbundet. En nackdel med alltför specifika teorier är att de bidrar 
med förståelse och nytta för ett starkt avgränsat fenomen eller en smal krets av individer. 
Avsikten med denna studie är att bidra med kunskaper om det som studeras, det vill säga varför 
ledning av kommunal vård och omsorg förändras. Det bidrag som kan förväntas av denna 
studie kan dock få en större och mer generell nytta än så. Fallstudier kan bidra med insikter i 
något som gör anspråk på att vara en del av det studerade fenomenet i stort (Fishman, 1999). 
Donmoyer (1990) uttrycker att fallstudier kan lära läsaren att föreställa sig möjligheter och att 
vidga och berika kunskaper om det som studeras. Fallstudier rika på data och resultat kan också 
bidra med framtida forskningsfrågor (Kvale, 1997). 
 
Det är dock enbart förändring av kommunal ledning som studeras inom ramen för denna studie. 
Detta innebär en avgränsning då vård och omsorg som utförs av privata utförare via någon 
form av anbud inte inkluderas. Vid förändring av ledning i privata företag som utför vård och 
omsorg på uppdrag åt kommunerna kan det finnas andra förhållanden som påverkar ledningen. 
Ett flertal forskare påtalar att organisationer är unika och att kontexten påverkar (se exempelvis 
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Brunsson, 2011; Lind och Ivarsson-Westberg, 2011; Rövik, 2008). Lind och Ivarsson-Westberg 
framför exempelvis;  
 
”att även om organisationer på en viss nivå blivit allt mer lika så måste forskaren bejaka de 
specifika organisatoriska förutsättningarna.” (sid. 19) 
 
Att bekräfta kontextens särart medför svårigheter att bjuda på generella bidrag. Skillnaderna får 
under sådana omständigheter större inflytande än likheterna och bidraget riskerar att bli starkt 
kontextbundet. Min ambition är dock att lämna ett bidrag som kan tillämpas på andra håll än i 
de kommuner som ingår i fallstudien.  
 
Även om det finns stora skillnader mellan företag och offentliga organisationer kan fallstudier 
bidra med kunskaper på de områden där såväl privat som offentligt hanterar liknande problem 
och utmaningar (Rövik, 2008). Både Lind och Ivarsson-Westberg (2011) och Brunsson (2011) 
framför att organisationer har liknande utmaningar och att privata och offentliga organisationer 
hämtat inspiration från varandra och på så sätt blivit mer lika. Brunsson (2011) diskuterar 
institutionaliseringsprocesser som han benämner företagisering och politisering. Företagisering 
innebär att politiska organisationer hämtar idéer från företag och politisering innebär att privata 
företag hämtar idéer från politiska organisationer.  
 
Tidsaspekten är relevant att uppmärksamma vid fallstudier av kommunal verksamhet. Jag utgår 
från, såsom Brorström och Siverbo (2008) gör, att tidsaspekten är av relevans för varför 
förändring sker. Brorström och Siverbo argumenterar för att det är problem som utgör 
incitament till varför förändring sker, men visar samtidigt att kommunerna över tid har haft att 
hantera olika typer av problem. Det är en styrka att materialet sträcker sig retrospektivt via 
intervjuer och dokumentation från tidigt 1990-tal och longitudinellt via 2000-talet till i början 
av 2010-talet. Att studien sträcker sig över en längre tid möjliggör uttalanden om varför 
förändring sker över tid. Hade studien genomförts några år in på 1990-talet är det rimligt att tro 
att studiens resultat begränsats till att kommunernas förändrade ledningsorganisationer var 
relaterade till ett decentraliseringsideal (Brorström och Siverbo, 2008) och ett anammande av 
moderiktiga organiseringsidéer (Czarniawska, 2005).  
 
En annan dimension av tidsaspekten handlar om att Linköpingsfallet studerades något före 
Norrköpingsfallet. Detta förtjänar att uppmärksammas eftersom det inom ett och samma 
verksamhetsfält finns liknande organiseringsidéer att tillgå. Dessa idéer kan konkretiseras vid 
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olika tidpunkter (Johansson, 2002). Det var dock inte mer än ett halvt år mellan de båda 
studierna. Den intressanta frågan är om avhandlingens resultat hade varit detsamma om 
exempelvis Norrköpingsstudien studerats exakt samtidigt som Linköpingsstudien? 
Norrköpingsfallet hade med stor sannolikhet varit relativt likartat med det som beskrivs i 
avhandlingen. Samtidigt hade det möjligtvis funnits nyansskillnader. Att det förhåller sig på 
detta sätt handlar om att såväl Linköpings- som Norrköpings kommun under denna mellantid 
av ett halvt år förändrade sina ledningsorganisationer utifrån en inkrementell process, det vill 
säga successivt. Med andra ord skedde inte några drastiska förändringar. Återbesöksstudien av 
de båda kommunerna skedde samtidigt, det vill säga under inledningen av 2012. Vare sig i 
Linköping eller i Norrköping pågick några omfattande förändringar under inledningen av 2010-
talet.  
 

Kritik mot fallstudier 
Fallstudier kritiseras i vissa sammanhang för att generaliserbarheten anses vara begränsad. 
Enligt Fishman (1999) uppvägs detta av att fallstudier kan bidra med bredd, djup och insikt i 
något som anses vara en sammansatt och komplex företeelse. Scapens (2006) som under flera 
decennier studerat organisationer och ekonomisk styrning hävdar att fallstudier blivit allt 
viktigare inom forskningen då de bidrar till förståelse för vad som sker i organisationer.  
 
En kritik som riktas mot fallstudier som forskningsstrategi är risken att forskaren påverkar 
händelseförloppet. Vissa forskare har på senare år tonat ner den kritiken och istället valt att 
lyfta fram betydelsen av att vara synlig och på olika sätt aktivt agera som en ”följeforskare” 
(Svensson et al, 2009). Ellström (2009) framför att organisationer behöver lärande utvärderare 
och följeforskare som bidrar till lärande. Inom organisationer finns en produktionens logik och 
forskaren kan stödja en annan mer reflekterande logik som Ellström (2009) benämner 
utvecklingens logik.  
 
”Att produktionens logik med nödvändighet måste dominera en stor del av tiden betyder dock 
inte att den får tillåtas att praktiskt taget eliminera en utvecklingens logik. Detta skulle 
allvarligt försvåra möjligheterna till innovativitet och ett nyskapande lärande.” (sid. 119) 
 
Att forskaren kan påverka händelseförloppet är något som inte är unikt för fallstudier. 
Fallstudier har ofta karaktären av att vara öppna. Exempelvis kan intervjuaren ställa nya 
oplanerade frågor. Intervjuaren kan också be den intervjuade att exemplifiera fenomen med 
egna upplevda händelser, något som i sin tur kan leda till nya frågor. Genom att den som 
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intervjuas tillåts att framföra sina egna åsikter kring frågor blir han eller hon mer av en 
berättare än en informant, i strikt mening. På detta sätt får intervjuaren en bredare inblick i 
organisationen. Genom att intervjua ett flertal aktörer minimeras risken för att forskaren blir 
beroende av någon enskild aktörs utsaga. För att få en bred inblick kan information sökas via 
andra källor som exempelvis formella dokument (Yin, 1994). I denna studie har aktörer i olika 
organisatoriska positioner intervjuats, såväl politiker som administrativa chefer. Utöver detta 
har dokumentstudier genomförts. I Norrköpingsfallet genomfördes även ett antal observationer 
vid möten.  
 

Kvalitativa forskningsintervjuer  
Westlander (1990) och Kvale (1997) uttrycker att en kvalitativ forskningsintervju utgår från att 
den intervjuade har friheten att specificera vad och hur mycket som skall tas upp inom varje 
frågeområde och att den intervjuade ges utrymme att redogöra för sin egen syn på frågan som 
ställs. I mina intervjuer utgick jag från en intervjuguide. Min ambition var dock att ge 
respondenten så mycket utrymme som behövdes för att besvara frågorna. Den intervjuades svar 
noterades under och efter intervjun när ingen bandspelare användes. Ljudupptagning skedde 
vid alla intervjuer när jag tilläts spela in vad som framfördes. Det anses fördelaktigt ur en 
kvalitetsaspekt, att den som intervjuar gör uppsummeringar under tiden, för att uppmärksamma 
om den intervjuade förstått budskapet (Kvale, 1997). Vid samtliga intervjuer tillämpades detta 
arbetssätt.  
 
Vid återbesöksstudien utgick frågorna utifrån vad som beskrivs i respektive fallstudie. Frågorna 
formulerades även utifrån en övergripande undran kring ledningen och om den hade förändrats 
och i så fall hur och varför. Vid intervjuerna som genomfördes inom ramen för 
återbesöksstudien skickades en utskrift till respektive respondent för ett godkännande. Alla 
utskrifter godkändes.  
 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra allmänna huvudkrav för hur humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas. Riktlinjerna innehåller följande krav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet tog jag hänsyn till då jag vid den första kontakten informerade om vad 
avsikten med intervjun var. De intervjuade (respondenterna) informerades även om var jag 
arbetade och hur det var tänkt att resultaten skulle presenteras. I samband med 
Linköpingsstudien frågade jag de som skulle intervjuas om jag fick använda bandspelare, vilket 
jag också fick i de flesta fallen. Samtidigt fick jag en känsla av att vissa personer höll igen 
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något när jag använde bandspelare. Det tog sig uttryck i form av en vädjan av att inte skriva 
vissa saker, något jag alltid tog hänsyn till. Inom ramen för Norrköpingsstudien frågade jag om 
den intervjuade föredrog att bandspelaren användes eller att jag antecknande. Utfallet blev att i 
cirka hälften av intervjuerna använda bandspelare. Med detta förhållningssätt till 
informationskravet var det den intervjuade som ägde frågan kring hur mycket han eller hon 
ville uttrycka. Detta skapade en avslappnad och diskussionsvänlig atmosfär. Nackdelen med att 
inte använda bandspelare är att forskaren kan missa något väsentligt. Detta kan undvikas om 
uppsummeringar görs i samband med intervjun, vilket också gjordes.    
 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien gör det i enlighet med sin vilja. Såväl vid 
Linköpingsstudien som vid Norrköpingsstudien förankrades studien och dess tillvägagångssätt 
med högre chefer i respektive kommuner. Även om detta innebar en viss form av access för 
forskningsarbetet var jag noga med att få ett samtycke för intervjun med respondenten eller för 
medverkan vid möten. Vid återbesöksstudien förankrades studien med respektive person som 
intervjuades.  
 
När det gäller konfidentialitetskravet har inte någon utomstående, förutom handledare och 
andra personer inom akademin som gett synpunkter på arbetsmaterialet, tagit del av uppgifter 
som kan innebära någon form av obehag för personerna som intervjuats. I de avseenden som 
avhandlingen lyfter fram enskilda aktörer utifrån positioner har ett samtycke inhämtats från 
dessa aktörer. Nyttjandekravet uppfylles genom att det insamlade materialet enbart används till 
avhandlingen och andra vetenskapliga alster.   
 

Linköpings- och Norrköpingsfallet 
I Linköpingsfallet genomfördes fyra intervjuomgångar. Första tillfället var vintern/våren 2003 
då sex intervjuer gjordes. Dessa skedde med ordföranden för kommunstyrelsen (KS), 
kommunchefen, den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom vård och 
omsorg (omsorgschefen), ansvarig politiker för vård och omsorg och två enhetschefer. Nästa 
omgång genomfördes hösten 2003. Under den andra intervjuomgången intervjuades fyra 
personer. Det var två enhetschefer som verkat i olika arbetsgrupper, det var den ledande 
tjänstemannen på kommunledningskontoret inom vård och omsorg samt chefen för 
produktionens omsorg. Vid intervjuomgång tre, våren 2004, intervjuades den ledande 
tjänstemannen på kommunledningskontoret inom vård och omsorg samt produktionens chef för 
omsorg. Vid återbesöksstudien, nummer fyra, genomfördes fyra intervjuer våren 2012. De som 
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intervjuades var tre planeringsledare, affärsområdeschefen för äldreomsorgen inom den 
kommunala utföraren Leanlink, äldrenämndens ordförande samt omsorgsdirektören.  
 
Samtliga intervjuer, som tog mellan en och två timmar genomfördes efter ett liknande mönster 
med några undantag. Som beskrevs i samband med informationskravet inleddes samtliga 
intervjuer med att jag berättade om mig själv som forskarstuderande och vad arbetet skulle leda 
till. Intervjuerna utgick från ett antal semistrukturerade frågor. De började med att den som 
intervjuades fick uttrycka något om kommunen som helhet. Detta inkluderade både kommunen 
av idag och igår. Därefter fick den intervjuade resonera kring frågeteman som kommunens 
ledningsorganisation, vad som är centralt och särskiljande för kommunen, exempelvis dess 
ledning, bakomliggande idéer kring hur man organiserar ledning, betydelsefulla aktörer vid 
förändring av ledning samt orsakerna till förändring. Intervjuns avslutande frågetema, övrigt, 
diskuterades i samband med en uppsummering av intervjun. Vid återbesöksstudien var 
frågeunderlaget mer detaljerat jämfört med de tidigare intervjuerna. Vid respektive intervju 
användes dock en frågeguide som var likvärdig med den som användes vid de tidigare 
intervjuomgångarna. Frågeunderlaget utgjorde ett stöd för att kunna följa upp vad som hade 
skett sedan mitt tidigare besök. Frågeunderlagen presenteras i bilagor i slutet av avhandlingen. 
Nedan presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomfördes inom ramen för 
Linköpingsfallet.  
 
Våren 200318 
Förankring och intervju med KS-ordförande 
Förankring och intervju med en av kommuncheferna 
Intervju med den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg 
Intervju med omsorgsnämndens ordförande 
Intervju med en enhetschef för en kommunal enhet 
Intervju med en enhetschef för en kommunal enhet 
 
Hösten 2003 
Intervju med den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg 
Intervju med produktionens chef för omsorg 

                                                
18 Med hänsyn till samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) är det rimligt att 
presentera vilka som intervjuats utifrån dess positioner. Med hänsyn till nämnda krav väljer jag att inte skriva ut 
personernas namn och inte heller datum och tid när respektive intervju genomfördes. Jag ber läsaren ha 
överseende med detta!   
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Intervju med en enhetschef för en kommunal enhet 
Intervju med en enhetschef för en kommunal enhet 
 
Vintern 2004 
Intervju med den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg 
Intervju med produktionens chef för omsorg 
 
Sommaren 2004 
Avrapportering av ett empiriskt material rörande organisering av ledning, äldreomsorgens 
ledning i Linköpings kommun. Avrapporteringen skedde till den ledande tjänstemannen på 
kommunledningskontoret inom omsorg 
 
Våren 2012 
Intervju med tre planeringsledare 
Intervju med äldrenämndens ordförande 
Intervju med omsorgsdirektören 
Intervju med affärsområdeschefen för äldreomsorgen inom den kommunala utföraren Leanlink 
 
 
I Norrköpingsstudien genomfördes kontinuerliga intervjuer och möten från hösten 2004 till och 
med sommaren 2006. Intervjuer genomfördes med chefer och politiker på olika hierarkiska 
nivåer. Chefen för vård och omsorg intervjuades flera gånger. Dessa intervjuer innebar en 
pågående diskussion om var kommunen befann sig i förändringen av vård och 
omsorgsförvaltningens ledning. De första intervjuerna med områdescheferna hade karaktären 
av kvalitativa forskningsintervjuer och genomfördes på ett liknande sätt som beskrevs ovan 
(Linköpingsfallet). Under slutet av 2005 och början av 2006 övergick träffarna med 
omsorgscheferna till en diskussion om förändringsprocessen. Jag medverkade också vid 
ledningsmöten. Vid dessa ledningsmöten följde jag samarbetet mellan förvaltningschefen och 
områdeschefer respektive mellan områdeschefer och enhetschefer. Under avhandlingsarbetet 
intervjuade jag även den ansvarige politikern för vård och omsorg samt kommunchefen och 
ordföranden för KS. Intervjun med kommunchefen respektive ordföranden för KS skedde i 
samband med ett internat som handlade om kommunchefskap och KS-ordförandeskap. Vid 
återbesöket intervjuades vård och omsorgsdirektören, vård och omsorgsnämndens ordförande, 
en områdeschef samt chefen för forsknings- och utvecklingsenheten (PUFF). Nedan 
presenteras en sammanställning av de intervjuer och observationer som genomfördes inom 
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ramen för Norrköpingsfallet. Observationer som ett komplement till intervjuer och dokument 
beskrivs längre fram i kapitlet.  
 
Hösten 200419 - intervjuer 
Två förankringsmöten/intervjuer med förvaltningschefen för vård och omsorg 
Intervju med KS-ordförande 
Intervju med kommunchef 
 
Våren 2005 – intervjuer 
Intervju med förvaltningschefen för vård och omsorg 
Intervju med vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Intervju med respektive områdeschef, sammantaget fem intervjuer 
Intervjuer med fyra enhetschefer 
 
Observation 
Deltog vid två övergripande ledningsgruppsmöten (Förvaltningschefens ledningsgrupp i vilken 
programrådssekreterarna och områdescheferna ingick). Vid ett av dessa ledningsgruppsmöten 
deltog jag med en presentation av en rapport jag hade skrivit. Rapporten behandlade 
förändringar av äldreomsorgens ledning och verksamhet 
Deltog vid två olika ledningsgruppsmöten på områdeschefsnivå  
Deltog vid tre arbetsgruppsmöten rörande IT-lösningar och organisering 
 
Hösten 2005 – intervjuer 
Möte/intervju med förvaltningschefen för vård och omsorg 
Intervjuer med respektive områdeschef, sammantaget fem stycken 
Intervju med enhetschef 
 

Observation 
Deltog vid tre ledningsgruppsmöten inom ramen för ett område. Deltog vid två möten med 
chefen för PUFF = Praktik, Utveckling, Forskning och Framtid 
 
Våren/sommaren/hösten 2006 - intervjuer 
                                                
19 Med hänsyn till samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) är det rimligt att 
presentera vilka som intervjuats utifrån dess positioner. Med hänsyn till nämnda krav väljer jag att inte skriva ut 
personernas namn och inte heller datum och tid när respektive intervju genomfördes. Jag ber läsaren ha 
överseende med detta!   
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Intervjuer med områdeschefer, sammantaget fyra intervjuer 
 
Observation 
Deltog vid fyra ledningsgruppsmöten 
 
Våren 2012 
Intervju med en områdeschef 
Intervju med vård och omsorgsnämndens ordförande 
Intervju med vård och omsorgsdirektören 
Intervju med chefen för forsknings- och utvecklingsenheten (PUFF = praktik, utveckling, 
forskning och framtid) 
 
 
De frågeteman som användes vid både Linköpings- och Norrköpingsstudien handlade om 
kommunens och speciellt vård och omsorgsförvaltningens organisation, organiseringsidéer, 
organiseringsaktörer, idag och igår.20 Samma intervjuguide användes vid båda studierna. Vid 
återbesöksstudien användes mer specificerade frågeguider.21 Sammansättningen av de specifika 
frågeguiderna till återbesöksstudien utgick från den ursprungliga frågeguiden, men anpassades 
även till vad som framkom under åren 2003 – 2006. De som intervjuades inom ramen för 
Linköpings- och Norrköpingsstudien var i huvudsak personer i övre medelåldern. Det var både 
kvinnor och män, men de flesta var kvinnor.  
 

Dokument 
Jag har tagit del av olika typer av dokument som beskriver den egna organisationen. Jag har 
även tagit del av dokument från Linköpings- och Norrköpings kommun som beskriver 
organisering av vård och omsorg respektive dess ledning. I huvudsak består dokumenten från 
Linköpings kommun av:  
 

 Informationsmaterial om kommunens övergripande verksamhet och organisation 
 Informationsmaterial om kommunens förhållningssätt till omsorg och dess ledning 
 Informationsmaterial från kommunens produktion omsorg samt från Leanlink 
 Utvärderingar om effekter av entreprenadupphandlingar inom omsorgsområdet och 

specifikt äldreomsorgen 

                                                
20 Se bilaga 1 för fullständig frågeguide. 
21 Se bilaga 2 och 3.  
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 Utvärderingar av upphandlingsformer inom omsorgsområdet 
 Budget för Linköpings kommun år 2003 och 2012 samt plan för år 2004 till 2006 
 Förfrågningsunderlag och kravspecifikationer vid upphandlingar inom äldreomsorgen 
 Stöd utan krångel – en rapport om Linköpings äldreomsorg 

 
Utöver ovanstående dokument studerades övergripande informationsmaterial om Linköpings 
kommun. Detta material var utformat för att tydliggöra och stärka kommunens identitet och 
image. Kommunens hemsida studerades också regelbundet för att uppmärksamma vad som 
hände i kommunen och på så sätt vara förberedd inför intervjuer.  
 
Vid Norrköpingsstudien var uppdragsplanen för år 2005 det dokument jag ägnade mest tid åt. 
Uppdragsplanen var vård och omsorgsnämndens styrdokument för verksamhetsåret 2005. Den 
syftade till att vara verksamhetsnämndens styrinstrument gentemot de egna verksamheterna och 
att utgöra ett tydligt bidrag till kravspecifikationerna vid upphandling av verksamhet. Flera 
chefer hävdade att; 
 
”uppdragsplanen talar om vad vi ska göra och ibland även lite för mycket hur vi ska göra.” 
 
Andra betydelsefulla dokument var informationsmaterial om kommunen och om dess vård och 
omsorg. I detta avseende bör framför allt Äldreomsorgsprogrammet 2003-2006 för 
Norrköpings kommun nämnas. Utöver detta studerades också en del arbetsmaterial som 
behandlade olika förändringsprocesser inom vård och omsorg.  
 
Vid återbesöksstudien tog jag del av uppdragsplanen för 2012, bokslutet för vård och 
omsorgsnämnden 2011, ett dokument om evidensbaserad vård och omsorg samt att 
kommunens ledningsorganisation studerades via hemsidan. 
 
Tolkningen av dokumenten kan ses som ett komplement till intervjuerna och i 
Norrköpingsfallet även till observationerna. Dokumenten har varit betydelsefulla för att bidra 
till en tydligare bild av kommunernas respektive vård och omsorgsorganisation. Utöver detta 
har dokumenten varit betydelsefulla för förståelsen för vilka underlag som respektive chefer 
arbetar med.  
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Observation 
Observationer som komplement till intervjuer och dokumentstudier har använts tidigare av 
forskare som studerat förändringar av offentliga organisationer. Edwardsson-Stiwne (1997) 
som studerade förändringsprocesser och meningsskapande i två kommunala förvaltningar 
använde observation som en delmetod. Hennes erfarenheter av observation var att deltagandet 
vid möten bidrog till ökad förståelse för vad som uttrycktes i dokument och vad som framkom 
vid intervjuer och vice versa. En klassisk organisationsstudie där observationer användes är 
Rehnman (1969). Rehnman studerade styrning och interna processer vid sjukhus. Enligt Berlin 
(2006) är det en styrka att observera möten då man kan  
 
”se, lyssna, och själv bedöma vad som ska betraktas som relevant.” (sid. 124) 
 
Under Norrköpingsstudien var jag främst närvarande vid chefsmöten på områdesnivå. Vid 
dessa möten träffade områdeschefen enhetscheferna. Mötena gick ut på att utbyta information 
samt att fatta beslut i olika frågor. Jag medverkade också vid några arbetsgruppsmöten som 
rörde hur man skulle förhålla sig till individuella målplaner.22 Vid arbetsgruppsmötena deltog 
olika aktörer från organisationen som områdeschefer, enhetschefer, programansvariga, IT-
tjänstemän och projektledare. Min medverkan vid dessa arbetsgruppsmöten bidrog till att jag 
fick insikt i hur ledningen organiserades och arbetade och hur olika aktörer hanterade det nya 
förhållningssättet ”brukaren i centrum”23. Jag medverkade också vid några 
ledningsgruppsmöten på förvaltningsnivå där vård och omsorgschefen och områdescheferna 
deltog. Dessa möten handlade om att utbyta information samt att fatta beslut. Min medverkan 
vid mötena syftade till att öka förståelsen för den pågående förändringen av ledningen. 
Ambitionen var att skriva en rapport om den pågående förändringen och att empirin sedan 
skulle ingå i avhandlingen.  
 
Observationerna av ledningsgruppsmöten i Norrköping pågick från vintern 2005 till och med 
sommaren 2006. Rent praktiskt gick observationerna till så att jag blev inbjuden av vård och 
omsorgschefen eller av någon områdeschef för att medverka som observatör vid 
ledningsgruppsmöten. Platserna för ledningsgruppsmötena var på olika ställen. När den 
övergripande förvaltningsledningen hade möte var de förlagda till stadshuset och när någon av 
områdescheferna hade ledningsgruppsmöte var de förlagda till respektive områdeschefs kontor. 
Arbetsgruppsmötena var förlagda till ett hus som kallas Pronova-huset, där Norrköpings 
                                                
22 Individuell målplan (IMP) beskrivs mer utförligt i kapitel sex: Norrköpings kommun. 
23 Brukaren i centrum beskrivs mer utförligt i kapitel sex: Norrköpings kommun.  
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kommun har kontor. Den som var värd för mötet, vård och omsorgschefen respektive någon 
områdeschef ordnade med dagordning, protokoll och fika. Vid varje möte som jag medverkade 
informerades deltagarna om min roll, det vill säga att det handlade om forskning som skulle 
leda till en avhandling.  
 
Det finns olika roller som observatör. En roll innebär att den som bedriver forskning intar 
rollen av skuggare och följer ledande aktörer i deras arbeta. Högberg (2002) som studerade 
kommunchefers tidsanvändning använde skuggning som metod i kombination med 
dagboksanteckningar. En annan observationsroll som kan användas är att medverka vid 
skeenden som är av betydelse för det som studeras. Hade avhandlingen varit inriktad på ledning 
som aktivitet hade det varit lämpligt att bedriva observation via skuggning (se exempelvis 
Wrenne, 1998; Högberg, 2002). Eftersom avhandlingen har fokus på varför ledning av 
kommunal vård och omsorg förändras ansåg jag att det var lämpligt att medverka som 
observatör vid ledningsgruppsmöten eftersom de syftar till att diskutera frågor och till att ta 
beslut.  
 
Edwardsson-Stiwne (1997) och Berlin (2006) uttrycker att deras som roll som observatör i 
princip var osynlig. Jag uppfattade min roll som observatör som tyst men närvarande. Cheferna 
som medverkade vid mötena visste om min roll som observatör och visste att jag skulle skriva 
en forskningsrapport (FoU-rapport, 2006, PUFF-enheten) och en avhandling. Rollen som 
observatör handlade om att jag agerade som en följeforskare som var passiv vid de möten jag 
deltog vid, men aktiv vid senare tillfällen då jag diskuterade förändringsprocessen med vård 
och omsorgschefen och med områdescheferna enskilt och vid ett seminarium efter att studien 
hade avslutats. Jag är medveten om att ett sådant seminarium kan ha påverkat den uppföljning 
som gjordes år 2012. Det är dock så att cirka sju år förlöpte mellan seminariet och 
uppföljningen, något som kan ha förtagit effekterna av de återkopplingar jag gjort av 
forskningsresultaten.  
 
I efterhand kan jag konstatera att observationerna bidrog till en lärprogression. Hade 
Linköpingsstudien kunnat göras om hade jag strävat efter att få medverka som observatör vid 
ett antal ledningsgruppsmöten. Det hade rimligtvis medfört en något bättre förståelse för arbetet 
med att förändra ledningsorganisationen. Troligtvis hade fallet innehållit några flera nyanser i 
den data som samlades in.  
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Sammanställning av empiri samt hur reflektionerna växte fram 
Alvesson och Sköldberg (1994; 2008) uttrycker att ett problem med kvalitativ forskning är att 
forskaren ofta har ett svåröverskådligt material att hålla reda på. Forskaren löser förslagsvis 
detta genom att kategorisera och sortera materialet. Jarrick och Josephson (1996) framhåller att 
det finns flera sätt att kategorisera ett omfattande material. Det viktigaste är att ett avsnitt ska 
ha en röd tråd som ska hänga samman med hela avhandlingens röda tråd. Resonemanget utgår 
från tanken att läsaren måste uppleva att ett delresonemang följer ett huvudresonemang. 
Motsatsen till detta är när läsaren planlöst glider mellan olika synpunkter.  
 
Tolkningen av texterna började med att jag skapade mig en första känsla för hur respektive 
kommun organiserar sin ledning, vilka idéer som låg bakom och varför förändring sker. 
Därefter författades de empiriska kapitlen utifrån en ambition om att skapa transparens så att 
läsaren ska få en känsla för hur respektive kommun förändrat sin ledning. I arbetet var syftet 
med tillhörande fråga en vägledning i kategoriseringsarbetet. Innan processen beskrivs mer 
ingående är det värdefullt att stanna upp och rekapitulera vad som studeras i avhandlingen.  
 
I kapitel ett motiverades studiens fråga. Motiveringarna till studiens fråga, det vill säga studiens 
problematisering bygger i grunden på erfarenheter från tidigare studier. Den inriktning som 
avhandlingen har är dock i mångt och mycket en underhands- och efterhandskonstruktion. Säg 
den samhällsvetenskapliga forskare med ambitioner om att uppdaga något som går utöver det 
omedelbara evidenta som har hela problemdiskussionen klar innan studien börjar! Även om 
grunderna till syftesfrågan växte fram redan innan studien påbörjades var Hartmans (2004) 
beskrivning av forskningsprocessen en viktig inspirationskälla. Han skriver att avgränsning och 
precisering av problemet kan liknas vid en rörelse in mot centrum av arbetet, in mot själva 
kärnan av problemet. Därigenom blir problemformuleringen ett nav från vilket textens övriga 
delar utgår. Arbetet utgår från författarens förförståelse och de yttre förutsättningar som fanns 
såsom material, utrustning, tid och pengar. Under arbetets fortskridningsprocess utvecklas olika 
problemformuleringar och utifrån dessa sker sedan en gradvis precisering. Andra aspekter som 
också påverkar är arbetets förutsättningar såsom forsknings- och utbildningsmiljö, handledning, 
läsarsynpunkter och tidigare forskning.  
 
Arbetet med att skriva denna avhandling kan beskrivas som ett pågående växelspel mellan teori 
och empiri. Alvesson och Sköldberg (1994) framför ett liknande resonemang då de beskriver 
att tolkning och kategorisering av empiri mycket väl kan kombineras med teoristudier. Teorin 
bidrar genom att vara en inspirationskälla för upptäckande av mönster, det vill säga som ett 
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sorterings och reflektionsverktyg. Under forskningsprocessen sker därmed en alternering 
mellan vad som framkommit via teori och via fallen. Vartefter avhandlingsarbetet framskred 
tillkom studier och redovisade resultat (exempelvis Czarniawska, 2005; Jonsson och Arnell, 
2006; Jonsson, 2008; 2009; Jonsson och Solli, 2010; Brorström och Siverbo, 2008; Rövik, 
2008) som på olika sätt bidrog med förståelse. I forskningsprocessen skedde således en 
omtolkning i skenet av teoribildningar som publicerades av olika författare under tiden mitt 
forskningsprojekt pågick. Alvesson och Sköldberg (1994; 2008) använder begreppet abduktion 
för att beskriva metoden. De framför till och med att metoden är lämplig att använda vid studier 
av kommunala organisationsförändringar. Motivet som framförs är att abduktion är en lämplig 
metod vid fallstudier då forskaren under forskningsprocessens gång justerar och förfinar frågor, 
text och svar utifrån ett kontinuerligt lärande (Alvesson och Sköldberg, 2008).   
 
Ett ytterligare övervägande i arbetet med att författa avhandlingen och i synnerhet empirin har 
att göra med textens legitimitet. Det handlar således om för vem eller vilka som avhandlingen 
är författad för. Huvudsyftet var att skriva en avhandling som uppfyller de krav och 
förväntningar som kan ställas på en avhandling. Mot bakgrund av en pragmatisk ambition var 
idén dessutom att göra läsandet intressant och tänkvärt och då inte bara för en akademisk krets. 
Båda fallbeskrivningarna presenteras på ett liknande sätt. Inledningsvis presenteras kommunen 
och ledningen på övergripande nivå. En historisk tillbakablick finns med för att fånga det 
historiska arvet. Efter det beskrivs förändringar av ledningsorganisationerna. I huvudsak 
presenteras de förändringar som skedde i respektive kommun i början av 2000-talet. I 
respektive fallstudie beskrivs även vad som skett samt att den ledning av vård och omsorg som 
var aktuell några år in på 2010-talet presenteras. Båda fallbeskrivningarna avslutas med en 
sammanfattande reflektion utifrån varför och hur förändring sker. Min ambition har varit att i 
möjligaste mån använda ett språk som kan läsas av såväl verksamhetsföreträdare som 
akademiker. Jarrick och Josephsons (1996) förhållningssätt sammanfattar på ett bra sätt 
ambitionen med framställningarna av de empiriska fallen och med avhandlingen som helhet. 
 
”Mottagaren är både vetenskapssamhället och den intresserade lekmannen och innehållsorden 
hör ofta till allmänspråket.” (sid. 22) 
 
För att förstå varför och hur ledning av kommunal vård och omsorg förändras är det 
betydelsefullt att identifiera förhållanden som är av betydelse vid förändringar. Med 
förhållanden avses det som framträder som centralt vid förändring av ledning. De förhållanden 
som lyfts fram som centrala har arbetats fram via en abduktiv process där växelspelet mellan 
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tidigare studier och vad fallen visar resulterat i det som presenteras. En synonym till begreppet 
förhållanden är omständigheter. Ett tydligt exempel på en omständighet som är central vid 
kommunal ledning är samspelet mellan politisk och administrativ ledning.   
 
 
2.4 Att författa en avhandling – en lärprocess! 
Forskningsprocessen har inte följt en från början utstakad väg. Den har istället, som tidigare 
beskrivits karaktäriserats av ett abduktivt förhållningssätt. Melin (1977) skriver att 
forskningsarbetet är en individuell utveckling under ömsesidig påverkan av andra människor. 
Nya och oförutsedda insikter påverkar uppläggningen av det fortsatta forskningsarbetet och ett 
visst arbetsmönster går inte i förväg att bestämma under en längre forskningsprocess. Melins 
(1977) beskrivning synliggör två viktiga aspekter. Den ena aspekten handlar om att forskning är 
lärande och den andra aspekten handlar om att längre forskningsprocesser är svåra att 
förutbestämma. Båda dessa aspekter har påverkat avhandlingsarbetet.  
 
Hösten 2002 startade avhandlingsprocessen genom att jag var med och vidareutvecklade ett 
forsknings- och utvecklingsprogram.24 Forskningsprogrammet var en nystart utifrån det tidigare 
forskningsprogrammet som benämndes förändringsprocesser i offentliga organisationer. Den 
första tiden då det nya programmet arbetades fram utgjorde en sökprocess, där fokus låg på 
inläsning av litteratur och teoristudier. Utifrån förförståelsen och det jag lärde mig under 
sökprocessen togs en forskningsdesign fram som utgjorde grunden för forskningsarbetet. Genom 
att kombinera dokumentstudier med intervjuer, observationer och inläsning av teorier 
förbättrades successivt förståelsen för de båda kommunernas sätt att organisera ledning.  
 
Forskningsprocessen har varit ständigt närvarande. Att avgränsa och precisera ett 
forskningsproblem kan liknas vid en rörelse in mot centrum av arbetet, in mot själva kärnan av 
problemet. Under arbetets gång sker en gradvis precisering. Under flera års tid har jag i 
omgångar återvänt till mitt manus för att justera och förfina frågor och text i något som för mig 
har varit ett kontinuerligt lärande.   
 
I det forskningsprogram som jag medverkade i under inledningen av 2000-talet var en strategi 
att när materialet började bli klart så görs ett återbesök för att stämma av vad som har hänt under 
tiden forskningen bedrivits vid skrivbordet. Efter ett seminarium vid företagsekonomiska 

                                                
24 Ledning handlar inte bara om ledare – Ett FoU – arbete kring organisering av kommunernas ledning, 2002, 
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.  
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institutionen, Linköpings universitet hösten 2011 skapades en sådan möjlighet. 
Återbesöksstudien genomfördes våren 2012. Den sista tiden har avhandlingsarbetet 
karaktäriserades av ett pågående justerande och förfinande av text och resultat utifrån en 
kontinuerlig dialog med handledaren.  
 
 
2.5 Studien - förändring av kommunala ledningsorganisationer 
I det följande sker en komprimerad beskrivning av den forskning som bedrivits. Här 
sammanfattas mitt metodsynsätt och det metodologiska tillvägagångsättet som har präglat 
studien. 
 
Kunskapssyn: Synen på organisationer utgår ifrån att de är sociala konstruktioner som förändras. 
I detta avseende har studien inspirerats av Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) som 
argumenterar för att organisationer ständigt förändras och därför är det intressant att förstå 
varför förändring sker. Vid förändring av organisationer är det alltid individer som utmanar 
rådande institutioner. I termer av Burell och Morgan (1979) överensstämmer förhållningssättet 
med ett subjektivistiskt synsätt, även benämnt ett hermeneutiskt synsätt. Vid en sådan 
kunskapssyn är tolkning och reflektion betydelsefullt för att uttrycka något som går utöver det 
omedelbara evidenta (Alvesson och Sköldberg, 2008).  
 
Mål med studien: I kapitel ett presenterades syftet med avhandlingen och där framkommer att 
studien handlar om att beskriva organisering av kommunal ledning och specifikt vård och 
omsorgens ledning i Linköpings och Norrköpings kommun. I syftet framkommer även att 
förklara varför kommunala ledningsorganisationer förändras. För att kunna förklara detta är det 
nödvändigt att beskriva hur förändring sker.25 Det är relevant utifrån det trilaterala 
sanningsbegreppets tre sidor (mening, användbarhet och korrespondens). Målet med 
avhandlingen är av pragmatisk karaktär. Varför organisationer förändras är en aktuell fråga (se 
exempelvis Jensen et al, 2007 samt Larsson och Löwstedt, 2011). Det har betydelse för 
kommunernas hushållning med resurser och för samhällsekonomin.  
 
Forskningssätt: Inledande litteraturstudier om kommunerna och dess vård och omsorg har 
genomförts. Fokus i litteraturstudierna var förändring av kommunal ledning av vård och 

                                                
25 I kapitel ett diskuteras varför hur förändring sker är relevant för att kunna bidra med kunskaper om varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras. Diskussionen förs utifrån den kunskapssyn som präglar 
avhandlingen. Se även tidigare i kapitel två (en sanningsdiskussion).  
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omsorg. Två longitudinella fallstudier genomfördes under några år in på 2000-talet samt en 
återbesöksstudie under inledningen av 2012. Kommunerna som studerades var Linköpings och 
Norrköpings kommun. Att dessa kommuner studerades var en kombination av förförståelse, 
tillgänglighet och bedömd lämplighet utifrån studiens syfte och fråga.   
 
Kunskapsskälla: Avhandlingen bygger på litteraturstudier och på en fallstudie och det är vad 
man kan lära av fallen, av tidigare studier och redovisade resultat som är i fokus. Kunskapen 
som genereras bygger på tolkning av insamlat och bearbetat material. Tidigare studier, 
redovisade resultat och teorier har bidragit till framskrivandet av avhandlingens reflektioner och 
slutsatser. Framväxten av avhandlingen har varit en läs-, skriv- och lärprocess. Den studiedesign 
som arbetades fram under tidigt 2000-tal var i huvudsak inriktad mot att bidra med kunskaper 
kring ämnet organisering av kommunal ledning av vård och omsorg. I takt med mina studier och 
av att redovisade resultat har publicerats och i takt med att jag rört mig in mot kärnan av syftet 
har studiedesignen preciserats. Forskningsprocessen överensstämmer med Hartmans (2004) 
beskrivning av ett ständigt förfinande av frågor, text och svar. I termer av Alvesson och 
Sköldbergs (2008) terminologi beskrivs forskningsprocessen närmast som en abduktiv process. 
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3. Kommunerna, vård och omsorg och förändring av ledning 
I detta kapitel görs en kunskapsöversikt om kommunerna, dess vård och omsorg och förändring 
av ledning. En historik presenteras för att belysa bakgrunden. Kapitlet syftar till att lägga en 
gemensam grund för att förstå förändring av kommunal ledning av vård och omsorg.  
 
 
3.1 Kommunerna 
En kommun kan beskrivas på flera olika sätt. Ett sätt är hur vi möter kommunen i vardagen.  
Kommunernas verksamhet griper in i vårt dagliga liv. Som barn eller som föräldrar till barn 
möter vi kommunen i form av barnomsorg. När vi blir gamla kan vi få hjälp av kommunens 
hemtjänst eller flytta till ett kommunrelaterat äldreboende. Det vatten vi dricker dagligen och 
använder från kranarna kommer från kommunens vattenverk. Ska vi bygga hus är det 
byggnadsnämnden som beviljar bygglov. Av kommunernas uppgifter är en del obligatoriska 
såsom merparten av verksamheten inom skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och 
verksamheten inom individ och familjeomsorgen (IFO). Andra är frivilliga som exempelvis 
fritidsverksamhet och delar av kulturverksamheten (Jönsson, 1988; Svenska kommunförbundet, 
1998). 
 
Andra sätt att beskriva kommunerna som företeelse är Brorström et al, (2005) respektive 
Svenska kommunförbundets skildringar.  
 
”En kommun är ett avgränsat område i vilket för medborgarna gemensam och offentlig 
verksamhet utövas. Med kommun avses både primärkommun och landstingskommun. 
Kommunen är skyldig enligt lag att fullgöra de uppgifter som den tilldelas av staten. Den äger 
också rätt att i enlighet med kommunallagen självständigt och i demokratiska former planera 
och besluta och genomföra verksamhet.” (Brorström et al, sid. 12) 
 
”Å ena sidan ska kommunerna vara effektiva producenter av ett antal tjänster (barnomsorg, 
skola, äldreomsorg med mera), som är anpassade till lokala önskemål. Å andra sidan ska de 
svara för en myndighetsutövning som delegerats från staten med de krav på rättsäkerhet och 
likabehandling inför lagen som detta ställer. Å den tredje sidan ska de fungera som ett forum 
för lokalt medborgarinflytande.” (Svenska kommunförbundet, 1998, sid. 28)  
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Det som beskrivs belyser några centrala aspekter av vad som ingår i definitionen och sättet att 
betrakta en kommun. Brorström et al (2005) framhåller att det finns två olika kategorier av 
kommuner i Sverige – primärkommuner och landstingskommuner. Primärkommuner är det 
som i dagligt tal åsyftas vid benämningen kommun. I avhandlingen åsyftas endast 
primärkommuner.  
 
En beskrivning av kommunerna som tar fasta på dess komplexitet beskrivs av Wallenberg 
(2000).  
 
”En kommun är vanligen en diversehandel även på det principiella planet. Detta korstryck, 
dessa målkonflikter, med tre kraftcentra kanske förklarar en del svårigheter och de 
identitetsproblem som kännetecknar många kommuner, såväl inom ledarskap och 
organisationslösningar som för andra faktorer.” (sid. 19) 
 
Adolfsson och Solli (2009) framhåller i likhet med Wallenberg att kommunerna är komplexa 
organisationer. De uttrycker till och med att kommunerna är hyperkomplexa organisationer och 
anser att de är så komplexa att de egentligen inte borde gå att organisera. Den komplexitet som 
finns inbyggd i kommunerna utgör dessutom ett av incitamenten till förändring av kommunal 
verksamhet och ledning.  
 
Kommunerna kan både ses som vilka organisationer som helst men samtidigt också som 
mycket speciella. De är speciella därför att de befinner sig längst ner i den offentliga hierarkin. 
Detta uttrycker Sundin (2006) som likt Wallenberg framför att kommunerna kan beskrivas som 
konglomerat. Inom ramen för dessa konglomerat finns både ett flertal organisatoriska enheter 
och samtidigt också ett antal mål som ibland kan vara motstridiga. Lind och Ivarsson-Westberg 
(2011) uttrycker i likhet med Sundin att offentliga organisationer och därmed kommunerna är 
speciella då de har karaktären av obligatorium. De finns som lagstiftade fenomen och alla 
samhällsmedborgare är medlemmar. Ingen kan stå utanför kommunen, eller bilda en egen 
kommun. Kommunen är till för alla. En enskild verksamhet kan riktas till avgränsade 
målgrupper, men kommunerna får inte bara gynna enskilda människor eller grupper.  
 

Kommunerna – föränderliga organisationer 
Den moderna kommunens ursprung brukar dateras till 1862 års kommunalförfattningar. Vissa 
grundläggande element i dagens kommunallag går tillbaka till dessa författningar. Den 
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kommunala självstyrelsen av år 1862 års kommunalförordningar vilade på tre grundpelare; den 
kommunala kompetensen, den kommunala beskattningsrätten samt möjligheter för 
kommunmedlemmarna att anföra kommunalbesvär (Paulsson et al, 1997). Den 
självstyrelsetradition som finns i kommunerna är dock äldre än så. Östberg och Nilsson (1995) 
skriver att allt sedan 1500-talet har det funnits en politisk kultur som präglas av ett samspel 
mellan centralmakten och det lokala samhället. Den svenska modellen, som innebär att 
kommunerna har en viktig roll i samhället samtidigt som de har en förhållandevis stor frihet i 
förhållande till staten, är en effekt av samspelet. Att kommunerna av idag har så pass många 
uppgifter är inte i första hand en följd av en strävan. Det är snarare ett resultat av hur staten valt 
att organisera det framväxande välfärdssamhället (Svenska kommunförbundet, 1998). 
Wetterberg (2000) som refererar till historikern Eva Östbergs forskning redogör för en historisk 
förklaring till hur det lokala självstyret uppkom och utvecklades i samspel med en stark 
centralmakt.  
 
”Kungen ville stärka kronan, ofta på adelns bekostnad. De ofrälse stånden i riksdagen kunde 
tillsammans överrösta adeln. Kungen sökte deras stöd och lät dem i gengäld få ett betydande 
inflytande över sina angelägenheter.” (sid. 18)  
 
Enligt Wetterberg (2004) är det viktigt att betona praktikens roll för framväxten av den 
kommunala självstyrelsen.  
 
”Utvecklingen har drivit in denna modell (den kommunala självstyrelsen), utan att den 
egentligen blivit vald med öppna ögon. När kommunernas och landstingens ställning 
reglerades i 1862 års kommunallagar fanns det ännu inget partiväsen, och i synnerhet 
kommunerna vilade helt och hållet på medborgarnas egna lekmannainsatser.” (sid. 9-10) 
 
1862 års förordningar innebar inte någon demokrati i modern mening. Visserligen var det 
gemensamma intressen hos befolkningen som skulle tillgodoses men fortfarande var rösträtten 
starkt begränsad. Kommunen var främst att likna vid ett bolag eller ekonomisk förening. 
Rösträtten stod i proportion till de bidrag som lämnades till kommunens kassa. Det var först i 
samband med rösträttsreformen 1918-1919 som varje röstberättigad fick en röst (Svenska 
kommunförbundet, 1998; Wetterberg, 2004). Hansson och Blomqvist (1993) visar att den 
kommunala verksamheten hade liten omfattning långt in på 1900-talet framför allt på 
landsbygden. Stjernquist och Magnusson (1988) framför att inte sällan torgfördes överdrivna 
föreställningar om vidden och djupet av den kommunala verksamheten under halvseklet efter 
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1862. Sanningen är nog att i de allra flesta landsortskommuner gjordes föga mer än vad man 
var tvungen att sköta enligt socialförvaltningarna, alltså främst på fattigvårdens och skolans 
områden. Det kommunala engagemanget kom dock så sakteliga att växa under hela 1900-talet. 
Den snabba urbaniseringen kring sekelskiftet ställde kommunerna för nya utmaningar. Mellan 
åren 1875 och 1915 sjudubblades de kommunala utgifterna. 
 
1862- års kommunindelning byggde på tradition och var anpassad till produktionsförhållanden 
och sysselsättning som hörde till den tidens bondesamhälle. Det fanns närmare 2 300 
landsortskommuner samt att det utöver detta även fanns städer och köpingar. Under denna tid 
var det generellt sätt låg rörlighet bland befolkningen. Detta ändrades i samband med att 
industrialiseringen tog fart. Den kommunala indelningen visade sig då inte vara speciellt 
ändamålsenlig. Under 1940-talet diskuterades att skapa en mer rationell kommunindelning. 
Sviktande skatteunderlag i kombination med ökande krav av förbättrad kommunal service 
ledde till att många mindre kommuner fick problem under 1920 och 30-talen. Regeringen kom 
på grund av detta att 1952 besluta om en ny primärkommunal indelning. 
Storkommunsreformen som den kallades innebar att en mängd kommuner slogs samman. 
Reformen innebar också att antalet kommuner halverades samtidigt som medelfolkmängden 
ökade (Hansson och Blomqvist, 1993). Hansson och Blomqvist (1993) beskriver att det trots 
sammanslagningen snart stod klart att en fortsatt koncentration på det regionala planet var 
nödvändig. Landsortskommunerna utgjorde inte några naturliga geografiska regioner. Den 
fortsatta urbaniseringen ledde därför vidare till småkommunsproblem. Detta skedde samtidigt 
som kravet ökade på kommunerna. Kommunerna förväntades erbjuda såväl mer som bättre 
service. En andra reform med en ny indelning beslutades under 1960-talet och genomfördes 
1974. Reformen som kallades kommunblocksreformen innebar att Sverige kom att delas in i 
regioner. Kommunerna skulle ha en centralort att utgå från och runt tätorten skulle det finnas 
landsbygd. Kommunblocksreformen ledde fram till att vi fick 274 kommuner i Sverige, vilket 
ungefär stämmer med dagens 290 kommuner.  
 
När kommunreformerna hade fullbordats i mitten av 1970-talet ansågs det huvudsakliga 
problemet i de svenska kommunerna vara;  
 
”för lite demokrati och för svag politisk styrning.” (Montin, 2002, sid. 12) 
 
Utvecklingen hade inneburit att antalet förtroendevalda minskat och att tjänstemännen ökat i 
antal. I takt med att kommunerna anställde allt fler tjänstemän för att klara av de administrativa 
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sysslorna varnades det för tjänstemannavälde. Genom att via lagen, kommunallagen, uttrycka 
ambitioner att öka de förtroendevaldas kontroll av förvaltningen inrättades i många kommuner 
kommundelsnämnder eller distriktsnämnder. Detta gjordes framför allt för att politikerna på ett 
tydligare sätt skulle kunna utöva politisk styrning. Utvecklingen under 1980-talet kom att 
karaktäriseras av effektiviseringidéer. Främst handlade det om att kommunerna försökte 
effektivisera genom att decentralisera och delegera. Den kommunala världen influerades av 
företagsekonomiskt tänkande från den privata sfären. Företagsideologier från näringslivet fick 
ett starkt genomslag. Problemet som kommunerna försökte komma till rätta med kan beskrivas 
som  
 
”för lite effektivitet och för mycket politisk styrning.” (Montin, 2002, sid. 12) 
 
I slutet av 1980-talet fortsatte utvecklingen mot att hämta inspiration från företagsvärlden. Det 
gjordes på grund av problemet  
 
”för mycket politik och för mycket offentlig sektor.” (Montin, 2002, sid. 12) 
 
Målstyrning och beställar-utförarkoncept började införas. Målstyrning i den kommunala 
världen innebar att politikerna skulle syssla med att ange tydliga mål för verksamheter, låta 
tjänstemännen sköta sina uppdrag utifrån sin professionella kompetens samt därefter syssla 
med uppföljning och utvärdering. Under slutet av 1980-talet pågick också ett försök bland vissa 
utvalda kommuner att organisera den kommunala verksamheten. Dessa försök låg bland annat 
bakom arbetet med 1991 års kommunallag (Montin, 2002). 
 

Ny kommunallag och ökad organiseringsfrihet 
I den nuvarande lagen från år 1991 finns en strävan efter att ge kommunerna en större frihet att 
utforma organisationen på det sätt man önskar. I utformandet av lagen togs ett steg som skulle 
göra det möjligt för kommunerna att själva avgöra vilken organisation som är mest 
ändamålsenlig (Gustafsson, 1999). Vid lagens tillkomst framförde regeringen att strävan efter 
en decentralisering och ökat samarbete mellan olika verksamheter bör stimuleras (Jonsson och 
Arnell, 2006). Regeringen uttryckte att tiden var mogen för att låta kommunerna själva 
bestämma över hur de skulle organiseras (Prop 1990/91:117).  
 
”Vi bygger detta ställningstagande på en stark tilltro till kommunernas och landstingens 
förmåga att ta ansvar för samhällsuppgifter som statsmakterna har tilldelat dem” (sid. 20).   
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Samtidigt som regeringen tydliggjorde att tiden var mogen för kommunerna att ta ett större 
organisatoriskt ansvar framkom möjligheten för staten att kunna dra i nödbromsen. Skulle det 
uppstå oönskade konsekvenser ansågs det möjligt att överväga behovet av en stramare 
lagreglering (Prop. 1990/91:117). Jonsson och Arnell (2006) anser att detta är ett typiskt 
uttryck för den svenska statsmaktens uttalade vilja att leva upp till subsidaritetsprincipen 
samtidigt som man visade på beredskap att kunna styra upp en icke önskvärd utveckling.  
 
I och med tillkomsten av 1991 års kommunallag har friheten för kommunerna blivit större när 
det gäller möjligheten att fatta beslut om sin inre organisation. Gustafsson (1999) framför att 
den nya kommunallagen har stor betydelse för kommunerna med tanke på den ökade 
organiseringsfriheten. De yttre villkoren för hur kommunerna ska organisera sina verksamheter 
bestäms dock fortfarande av staten. Det är riskdagen som bestämmer grunderna för 
kommunernas organisation, likaså verksamhetsformerna. Det är även riksdagen som via lagen 
bestämmer kommunernas åliggande och befogenheter. På grund av detta konstateras att graden 
av självstyre för kommunerna bestäms i samverkan mellan staten och den kommunala sektorn 
(Jonsson och Arnell, 2006).        
 

Trender och förändring av kommunal ledning 
Under mitten av 1990-talet, efter de värsta krisåren, hade antalet externa entreprenörer i den 
kommunala produktionen ökat markant. Kommunsektorn började uppmärksamma att kvaliteten 
behövde säkras. Åtskilliga kommuner startade olika former av kvalitetsprojekt (Montin, 2002). 
En del kommuner försökte få delar av sin verksamhet godkända enligt vissa standarder bland 
annat ISO-9000 (Brunsson och Jacobsson, 1998). Under slutet av 1990-talet och i början av 
2000-talet var det ytterligare några trender som började växa fram i den kommunala världen. 
Demokratin blev återigen i ropet och många kommuner arbetade med att förbättra och förnya 
det demokratiska arbetet (Montin, 2002; Jonsson, 2003). Siverbo (2009) har studerat effekterna 
av införandet av organisationsmodeller där beredningar tillsätts och facknämnderna skrotas. 
Siverbo benämner denna typ av organisationsmodell för BUF-organisation (beredningar utan 
facknämnder). Avsikten med BUF-organisationen var främst att utveckla de politiska 
arbetsformerna, det vill säga skapa bättre kontakter med medborgare och intresseföreningar och 
ett ökat inflytande för fullmäktige över den kommunala utvecklingen. Siverbos studie visar 
emellertid att BUF-organisationen inte åstadkommit förbättrade medborgarkontakter men 
däremot mer konstruktiva dialoger i kommunfullmäktige.   
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”BUF-organisationen medför att politiken får mindre möjlighet att detaljstyra förvaltningen 
och istället – i takt med att kommunstyrelserna inser att de måste förändra sina styrformer – 
blir det mer övergripande styrning, exempelvis målstyrning.” (Siverbo 2009, sid. 63)  
 
En annan trend i början av 2000-talet var samverkan inom och mellan kommunerna och 
samverkan med näringslivet. Enligt Anell och Mattisson (2009) har avtal med 
kommunalförbund och samordningsförbund ökat väsentligt som en effekt av 
samverkanstrenden. En annan sådan trend är inrättande av gemensamma nämnder. Anell och 
Mattisson (2009) påpekar att samverkanstrenden som varit tydlig under 2000-talet inte är någon 
nyhet. Det är en trend som historiskt sätt kommit och gått. När de flesta kommunerna var 
relativt små fanns ett stort behov av att agera inom ramen för interkommunala 
samverkanslösningar. Anell och Mattisson pekar på fyra utvecklingslinjer som bidragit till 
2000-talets samverkanstrend. En första utvecklingslinje tar utgångspunkt i att det pågår en 
utveckling mot mer specialiserad kunskap som ställer ökade krav på koordinering av 
kunskaper. En annan utvecklingslinje är relaterad till den ökade fragmenteringen av 
verksamheten som håller på att växa fram. Anell och Mattisson (2009) hävdar att 
fragmenteringen av verksamheten är speciellt tydlig inom äldreomsorgen som en effekt av en 
förändrad sjukdomsbild hos den allt äldre befolkningen.  
 
”För äldre kan konstateras att förekomsten av flera samtidiga sjukdomar, s.k. multisjuklighet, 
ökat. Det hänger i sin tur ihop med en positiv utveckling som innebär att vi lever längre och att 
sjukvården räddar allt fler individer vid t. ex. infarkt, stroke och cancer.” (sid. 12)  
 
En tredje utvecklingslinje som bidrar till samverkanstrenden är ökade myndighetskrav. Mindre 
kommuner kan inte på egen hand upprätthålla den kompetens som krävs, utan tvingas till att 
samverka. Den fjärde utvecklingslinjen handlar om förändrad ansvarsfördelning mellan olika 
offentliga organisationer. Kommunerna har fått ta över allt fler uppgifter från staten och 
landstingen. Ädelreformen utgör ett exempel på en omfattande ansvarsöverföring som blev en 
realitet under början av 1990-talet (senare i kapitlet beskrivs förändrade ansvarsfördelningar 
och Ädelreformen). Skälet till att kommunerna börjat samverka allt mer bottnar framför allt i 
två argument. Samverkan anses dels bidra till stordriftsfördelar och dels kompletteringsfördelar 
(Anell och Mattisson, 2009).  
 
I Östergötland skedde en ökad samverkan mellan kommunerna inom ramen för den nyskapade 
regionala organisationen ÖstSam under inledningen av 2000-talet. Samverkan ansågs bidra till 
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minskade kostnader genom stordriftsfördelar (Jonsson, 2002). ÖstSam var inte bara ett exempel 
på ökad samverkan mellan kommunerna. Framväxten av ÖstSam var likt framväxten av Region 
Skåne och Region Västra Götaland exempel på en ökad regionalisering under framför allt slutet 
av 1990-talet och under 2000-talet. Den ökade regionaliseringen i Sverige är delvis ett resultat 
av decentraliseringsbeslut som fattats av Sveriges regering och riksdag. Sveriges inträde i EU 
och den pågående regionaliseringen inom EU har haft betydande påverkan på den pågående 
regionaliseringen i Sverige (Von Bergman-Winberg, 2010). Enligt Nilsson (2010) finns det 
fyra direktvalda demokratiska nivåer i Sverige. Dessa är EU, staten, landstinget/regionerna och 
kommunen. Den flernivådemokrati som finns i Sverige med beslutsfattande på flera olika 
nivåer förutsätter både självständighet och samordning. I Jonsson et al, (2002) och Jonsson 
(2003) framförs att den pågående regionaliseringen medverkat till att rollerna för såväl 
kommunchefer som ordföranden för kommunstyrelsen (KS) breddats och rollen som 
kommunens aktör i regionala sammanhang har blivit viktigare.  
 
Montin (2010) har reflekterat över vad den ökade regionaliseringen och flernivåstyret innebär 
för kommunerna. Enligt Montin är det viktigt att påminna sig om att Sverige är en enhetsstat 
och att kommunerna är underordnade den nationella parlamentariska demokratin och 
rättväsendet. Samtidigt som det förhåller sig på detta sätt är kommunal självstyrelse en 
grundläggande princip i Sverige. Hur förhållandet är mellan den nationella parlamentariska 
demokratin och kommunerna med dess självstyrelse har varierat över tiden. En trend under de 
senaste årtiondena är att staten decentraliserat ansvar. Detta har dels skett till landstingen och 
till de framväxande regionerna, men även till kommunerna. Den faktiska ansvarsfördelningen 
vid en viss tidpunkt kan enligt Jonsson och Arnell (2006) betraktas som en ordning som 
diskuterats fram mellan olika parter i flernivåsystemet. Utvecklingen har medfört att 
kommunerna inte enbart förhandlar med landstinget/regionerna och staten utan även med EU 
och regioner inom EU. Enligt Montin (2010) finns det flera indikatorer på att svenska 
kommuner successivt blivit alltmer involverade i en europeiseringsprocess.  
 
”Drygt hälften av Sveriges kommuner och tre fjärdedelar av landstingen bedriver 
internationellt arbete med fokus på EU. Alla dessa är med i ett eller flera EU-program och 
flertalet har samarbete med andra kommuner och regioner inom EU. Det är dock inte 
kommunerna var för sig som utgör de mest aktiva inom EU, utan tillsammans på den regionala 
nivån, framför allt där det finns ett samlat politiskt självstyre över den regionala 
utvecklingspolitiken.” (sid. 135) 
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Den statliga decentraliseringen och den pågående regionaliseringen har medfört en ökad 
komplexitet för kommunerna. Såväl ledande politiker som tjänstemän i kommunerna har under 
2000-talet förhållit sig till flernivåperspektivet och mångfalden av aktörer (Tallberg och Von 
Bergmann-Winberg, 2010). Decentraliseringen har även medfört ökade krav på kommunerna 
då de ibland förväntas lösa uppgifter som kan tyckas olösliga till följd av att kommunerna 
befinner sig längst ner i den offentliga beslutshierarkin (Sundin, 2006).  
 
Jonsson och Solli (2010) som följt kommunerna under 1990-talet och 2000-talet sammanfattar, 
som det nämndes i kapitel 1, utvecklingen av den kommunala organiseringen under 2000-talet. 
De framför att under den senaste tioårsperioden har trenden varit centralisering. 
Ledningsfunktionerna har centraliserats så att den övergripande kommunledningen fått mer 
makt och resurser. Detta har enligt författarna gällt både den politiska och den administrativa 
ledningsorganisationen. Samtidigt som Jonsson och Solli framför detta hänvisar de till Rövik 
(2008) och öppnar upp för en annan förklaring till den centraliseringsvåg som tycks ha präglat 
kommunernas organisering av ledning på 2000-talet.  
 
”Att kommunernas ledning har blivit alltmer centraliserad och administrativt präglad kan inte 
direkt ses som en anpassning till ekonomiskt besvärliga tider, utan kanske mer till en ordning 
bestående av övergripande idéer om – eller recept på – hur samtidens organisationer bör 
utformas, styras och ledas.” (sid. 19) 
 
Lind och Ivarsson-Westberg (2011) hävdar att utvecklingen lett till att skillnader mellan 
offentliga organisationer och affärsdrivande företag minskat gällande graden av 
målkomplexitet. Företag har tvingats att handla etiskt försvarbart till följd av 
granskningssamhället. Utvecklingen med en ökad medvetenhet om kostnadseffektivitet och god 
ekonomisk hushållning har medverkat till att offentliga organisationer har hämtat idéer från 
företag. Offentliga organisationer har också blivit mer beroende av omvärlden och de ibland 
snabba svängningarna som uppstår på världens börser i takt med att börshandeln datoriserats. 
 
Även om det går att spåra en utveckling som i vissa avseenden bidragit till att kommunerna 
blivit mer lika företag finns det forskare som menar att offentliga organisationer och företag är 
väsensskilda (se exempelvis Brunsson, 2011; Jonsson och Arnell, 2006). Ledningens position 
och ledningsmetoder skiljer sig åt mellan den politiska organisationen och företaget. Enligt 
Brunsson (2011) är den politiska ledningen medborgarnas uppdragstagare. Företagsledningen 
däremot kan uppfattas som fria och självständiga.  
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3.2 Kommunernas övergripande uppgifter och incitament till förändring 
Det grundläggande syftet för offentliga organisationer är att förverkliga samhällsintressen som 
beslutats i demokratiska församlingar. Detta innebär att offentliga organisationers och därmed 
kommunernas verksamhet ofta har flera olika övergripande uppgifter och mål (Lind och 
Ivarsson-Westberg, 2011). Kommunerna av idag har fyra övergripande uppgifter att hantera 
som är ett resultat av en historisk process där staten format kommunerna som ett led i 
framväxten av välfärdstaten (Montin, 1997; Jonsson et al, 2002). Dessa fyra uppgifter 
presenteras i det följande.  
 

 Kommunerna som samhällsaktör: Inom ramen för uppgiften som samhällsaktör 
arbetar kommunerna med frågor som rör infrastruktur. Uppgiften handlar om att 
påverka kommunikationer av traditionellt slag (vatten och avlopp, vägar, järnvägar, 
flygplatser och hamnar). Uppgiften handlar även om att påverka kommunikationer av 
nyare slag som informationsteknologi. Näringslivsetableringar och sysselsättningsfrågor 
samt turism och etableringar av utbildningar, boende för äldre och psykiskt sjuka kan 
sägas tillhöra denna uppgift. Som samhällsaktör är även kommunerna med och påverkar 
attityder i samhället. Detta är något som sker såväl medvetet som omedvetet (Jonsson et 
al, 2002)26. För att agera som samhällsaktör och påverka attityder i det omgivande 
samhället kan kommunerna välja att förändra ledningen för att skapa legitimitet. 
Exempel på detta är när ett näringslivskontor startas och en näringslivschef tillsätts. Ett 
annat exempel är när man inom vård och omsorg skapar brukarråd för att skapa 
legitimitet hos anhöriga. Ett ytterligare exempel är när kommuner väljer att bolagisera 
verksamheter och tillsätta styrelse och VD.   

 
 Kommunerna som serviceleverantör: Kommunerna tillhandahåller idag ett flertal 

tjänster riktade till enskilda medborgare. Vård och omsorg är ett sådant område. Andra 
verksamheter som också faller inom ramen för kommunernas uppgift som 
serviceleverantör är barnomsorg och skola. Uppgiften kallas serviceleverantör för att 
betona att kommunerna inte alltid producerar tjänsterna själva. Ibland är det så att 
kommunerna upphandlar andra aktörer som får till uppdrag att utföra 
tjänsteproduktionen. Ibland sker även tjänsteproduktionen med hjälp av 
brukarmedverkan. Forsell och Jansson (2000) talar här om: 

                                                
26 I boken Kommunchefers chefskap, där jag är medförfattare har kommunernas övergripande uppgifter beskrivits. 
Dessa beskrivningar av uppgifterna bygger på tidigare litteratur samt utifrån samtal med kommunchefer under 
flera års tid.  
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 ”Demokratisk serviceproduktion i form av brukarmedverkan, delaktighet och 

kooperativ. 
 Avbyråkratiserad serviceproduktion i form av decentraliserade, delegerade och 

avreglerade förvaltningar.  
 Effektiv serviceproduktion i form av företagisering och marknadisering.” (sid. 112) 
 
     Jonsson et al, (2002) framför att eftersom det är kommunernas uppgift att medverka till 

att tjänster produceras så är serviceleverantör en bra benämning på denna uppgift. 
Montin (1997) skriver att kommunerna som producenter av service är en uppgift som 
kommit att bli allt tydligare. Kommunerna framträder här likt serviceföretag som 
producerar utifrån en lokal efterfrågan. Grundläggande värderingar som förknippas med 
denna uppgift är företagsekonomisk effektivitet och att tillgodose efterfrågan snarare än 
behov. Utifrån denna uppgift är politikerna att betrakta som 
”kommunbutiksföreståndare”. Det är politikerna som avgör vilka mål de olika 
verksamheterna ska ha. De avgör också vilka som ska producera servicen. Det är 
medborgarna som, åtminstone i viss mån, får avgöra vilken skola eller i vissa fall 
äldreboende som kan brukas av den enskilde. Den dominerande föreställningen på 
serviceleverantörsuppgiften påverkar sättet att organisera. Skiftande uppfattningar om 
serviceleverantörsuppgiften kan utgöra incitament till att förändra ledning.  

  
 Kommunerna som myndighet: Myndighetsuppgiften innebär i Sverige att nationell 

demokrati är överordnad lokal demokrati. Kommunernas uppgift är att genomföra 
nationellt beslutad politik. Uppgiften handlar också om att följa de rättstatliga 
institutionernas beslut och regler (Montin, 1997). Inom ramen för denna uppgift agerar 
kommunerna utifrån lagstiftning inom framför allt den sociala sektorn. Byggnads- och 
miljölagstiftning är andra exempel på lagstiftningar som kommunerna ska agera utifrån. 
Det mest framträdande inom ramen för myndighetsuppgiften är myndighetsutövning i 
form av biståndsbedömning inom äldre och handikappomsorg, bedömning av bygglov, 
hantering av socialbidrag och omhändertagande av barn och missbrukare. 
Myndighetsutövning har ibland starka beröringspunkter med tjänsteproduktionen. Inom 
äldreomsorgen är det till exempel biståndsbedömningen som påverkar hur mycket och 
vilken typ av tjänst brukaren ska få. Myndighetsbeslut leder ofta till åtgärder som 
innebär någon form av tjänsteleverans från kommunen (Jonsson et al, 2002). 
Förändrade statliga förordningar och lagar utgör incitament att förändra verksamhet och 
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ledning. Den nya kommunallagen från år 1991 som medförde en ökad 
organiseringsfrihet är ett exempel på förändrade förutsättningar utifrån lagar och 
förordningar. Ett ytterligare exempel är att kontrollspannet inte får vara för stort 
eftersom chefer ska ha tid med årliga medarbetarsamtal och lönesamtal. Socialstyrelsen 
förordar ett kontrollspann på maximalt 30-40 underställda inom vård och omsorg 
(Andersson-Fele, 2008).  

 
 Kommunerna som medborgarnas intresseorganisation: Denna uppgift tillsammans 

med behovet att ta hand om gamla och fattiga är, historiskt sett, ursprungsmotivet för 
kommunernas existens (Wallenberg, 1997). Montin (1997) hävdar att kommunerna är 
ett fenomen som betonar att den lokala gemenskapen bevaras. Detta synsätt har 
historiska anor från kommunens ursprung. Ett annat synsätt betonar kommunerna som 
politisk församling. Enligt detta synsätt betraktas medborgaren som en aktiv person som 
via politiken är med och skapar det framtida samhället. Jonsson et al, (2002) uttrycker 
att kommunerna utgör arenor för lokalpolitisk utövning. Detta sker främst genom att 
politiska församlingar såsom kommunfullmäktige och nämnder av olika slag diskuterar 
frågor och tar beslut. Kommunerna är således en typ av organisation som skiljer sig från 
privata företag. De gör det genom att inte bygga på enighetssträvanden, vilket är det 
vanliga i handlande organisationer (företag) (Brunsson, 1986). I Jonsson et al, (2002) 
framförs att uppgiften att vara medborgarnas intresseorganisation och den närhet som 
finns mellan politiker och medborgare i kommunala sammanhang är omständigheter 
som skiljer kommunerna från landstingen och statliga organisationer. Omständigheterna 
kan ses som speciella förutsättningar för kommunal ledning jämfört med andra 
organisationer.  
 
Den dominerande föreställningen på hur medborgarnas intresseorganisation ska skötas 
påverkar kommunernas ledning. Anses det viktigt med en levande demokrati långt ner 
och långt ut i kommunen bejakas aktiv medborgardemokrati. Anses det däremot viktigt 
med en kommunstyrelse som har stor påverkan på verksamheterna medför det andra 
strategier. Förändrade föreställningar om medborgarnas intressen utgör incitament att 
förändra ledning (Jonsson et al, 2002). 

 
Kommunernas blandning av uppgifter med de olika förvaltningarnas varierande uppdrag kan 
leda till motsättningar som kommunens övergripande ledning har att ta hänsyn till. Adolfsson 
och Solli (2009) uttrycker att det kan vara besvärligt att avgöra vad som ska prioriteras och veta 
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vad som ska uppnås. Detta utgör ett mål-medel-dilemma som bottnar i ett övergripande 
uppgifter-medel-dilemma. Även om offentliga organisationer och i synnerhet kommunerna som 
befinner sig längst ner i den offentliga hierarkin har motstridiga uppgifter hävdar Brunsson 
(2011) att offentliga organisationer är bra på att hantera dessa motstridiga intressen. 
Organisationsprincipen för kommunerna är att;  
 
”hantera de olikartade och ofta motstridiga uppfattningarna och intressen som återfinns hos 
uppdragsgivarna, det vill säga medborgarna. Detta sker genom att dessa krav så att säga 
avspeglas i organisationen – genom att de får organisatoriska motsvarigheter. Organisationen 
kommer därför att precis som sin omgivning innehålla motstridigheter.” (sid. 235)   
 
Exempel på ideologiska motstridigheter är valet av serviceleverantör i privat eller offentlig 
regi. Myndighetsbeslut kan dessutom krocka med lokaldemokratiska värderingar när olika ideal 
ställs mot varandra. Myndighetsidealet handlar om rättsäkerhet medan i lokaldemokratiska 
sammanhang är det kravet på medinflytande som står i centrum. Myndighetsidealet kan också 
krocka med värderingar som kommunen har utifrån sin roll som samhällsaktör. I denna 
motstridighet ställs agerandet för samhällets bästa på lång sikt mot rättsäkerheten i det 
kortsiktiga perspektivet. De spänningar som uppstår vid förändrade föreställningar om 
kommunernas övergripande uppgifter utgör incitament till att förändra. Olika föreställningar 
skapar olika förutsättningar att organisera verksamhet och ledning (Jonsson et al, 2002). 
 
 
3.3 Politik, administration och kommunal förändring  
Adolfsson och Solli (2009) framhåller att ett typiskt drag hos kommunerna är att de styrs av 
ledningsorganisationer som även om de konstruerats utifrån demokratiska principer har egna 
agendor och egna mål (se Brunsson och Jönsson, 1979). Enligt Christensen et al, (2005) är det 
betydelsefullt att uppmärksamma distinktionen mellan politik och administration vid studier av 
offentliga organisationer på grund av dess multifunktionalitet. Ivarsson Westberg (2011) 
framför att politisk ledning och förvaltningsledning bör betraktas som väsensskilda företeelser. 
 
”Politiska ledare sysslar med övergripande ideologiska frågor och deras huvudsakliga verktyg 
är uttalanden, utspel och beslutsfattande i policyfrågor. Förvaltningsledning antas å andra 
sidan handla om att genomföra politiska beslut och förvaltningen ses som en neutral 
verkställare av dessa.” (sid. 141) 
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Ivarsson Westberg (2011) argumenterar för att den traditionella bilden av politisk ledning och 
förvaltningsledning är komplex. Det beror på att gränsen mellan politik och förvaltning är svår 
att definiera. I den traditionella teoretiska modellen är administrationen neutral i förhållande till 
de beslut som politiker fattar. 
 
”Byråkraterna/utförarna antas sakna egna intressen i den verksamhet som bedrivs och har 
heller inget utrymme att agera självständigt utan riktlinjer och direktiv från principalen. 
Politiken ska formulera mål och tilldela förvaltningen resurser. Förvaltningen ska därefter 
förverkliga målen och återrapportera uppnådda resultat till den politiska nivån som i nästa 
steg formulerar nya mål.” (sid. 143) 
 
Jonsson et al (2002) visar att kommunchefer har en komplex rollbild i gränslandet mellan 
politik och förvaltning. Högberg (2007) som studerat kommunala chefer i förhållande till 
politiker resonerar i liknande termer. Högberg (2007) uttrycker att kommunala tjänstemän har 
möjligheter att påverka underlag som politiker använder för att fatta beslut. Tollgerdt-
Andersson (1998) hävdar, efter studier av flera västeuropeiska länders kommunala 
organisationer, att Sveriges kommuner i många fall kännetecknas av otydliga 
ledningsstrukturer. Politiker i svenska kommuner har en tendens ”att lägga sig i” beslut på 
detaljnivå och förankra beslut via en lobbyverksamhet (Jonsson et al, 2002; Jonsson, 2003; 
Montin 2002). 
 
Det politisk-administrativa systemet är inte ett renodlat majoritetsstyre. Det är inte heller ett 
renodlat intresse- eller partsstyre eller ett renodlat tjänstemannastyre. Det är istället en 
kombination av allt detta. Enligt Ivarsson Westberg (2011) är det svårt att definiera var gränsen 
mellan politik och administration går. Kommunerna med dess verksamheter har att skapa 
möjligheter för demokrati, politiskt arbete och effektivitet. Det handlar även om att skapa 
utrymme för olika kategorier av aktörer såsom lekmän, politiker, chefer, tjänstemän och 
brukare (Jonsson, 2002; Jonsson och Arnell, 2006). 
 
Lennqvist Lindén (2010) hävdar att det pågår en professionalisering av kommunala chefer. Ett 
tydligt tecken på detta är att det förekommer ett flertal nationella chefsutbildningar för 
kommunala chefer. Lennqvist Lindén (2010) argumenterar för att den pågående 
professionaliseringen av kommunala chefer är problematisk ur ett demokratiperspektiv. 
Processen innebär att kommunala chefer eftersträvar att ha kontroll över sitt egendefinierade 
arbetsområde.  
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Det politiska systemets styrning under 2000-talet gäller i första hand kostnadsnivån och 
verksamhetens allmänna inriktning. Detta framför Anjou (2008; 2010) som studerat politisk 
styrning av kommunal tjänsteproduktion. Anjou (2008) framför att det politiska systemets 
påverkansgrad är begränsad när det gäller ledning av verksamhet. Anjous (2008) slutsats är att 
den administrativa ledningsorganisationen har betydande inverkan på hur kommunerna styrs. 
 

Politisk och administrativ ledning och olika logiker 
Jonsson och Arnell (2006) och Jonsson (2008) har granskat organisering av kommunernas 
övergripande ledning via studier av den politiska ledningen och den administrativa ledningen. 
Administrativ och politisk logik skiljer sig åt i flera avseenden. Det är inte ovanligt att 
tjänstemän ställer sig frågande till vissa politiska beslut och att politiker uttalar besvikelse över 
att tjänstemän inte förstår logiken bakom fattade beslut. Den administrativa logiken utgörs av 
en strävan att handla och ”få saker gjorda” utifrån ett effektivitetsideal. Förekommer olika 
intressen genomförs förhandlingar för att komma överens. Beprövad erfarenhet och rationell 
argumentation är honnörsord för den administrativa logiken. Ledningsgruppsmöten anses vara 
en formell arena där den administrativa logiken utövas. Den utövas också vid tillfälliga möten 
mellan kollegor i exempelvis korridorer och fikarum. Logisk argumentation och övertalning är 
hjälpmedel som används för att få politiker att ta till sig och besluta om vad tjänstemännen 
arbetat fram för förslag. Jonsson och Arnell (2006) skriver att det dominerande problemet i den 
administrativa logiken är att se till att beslut omsätts i handling och verkställs enligt politiska 
intentioner.  
 
Den politiska logiken utgår från att det finns motsättningar. Det handlar inte i primärt om att 
komma överens – även om det är eftersträvansvärt. Istället handlar det om att tillräckligt många 
politiker, en majoritet, ska uppfatta förslaget som tilltalande för att det ska kunna verkställas. I 
den politiska majoriteten är det därmed väl känt att maktförhållanden spelar en avgörande roll. 
Enligt Jonsson och Arnell (2006) och Jonsson (2008) kan möten mellan politisk ledning och 
administrativ ledning i kommunerna förstås som möten mellan dessa skilda logiker. Adolfsson 
och Solli (2009) använder begreppet domäner för att diskutera en liknande problematik. I 
kommunerna finns det tre domäner som utgörs av den politiska domänen, 
administrationsdomänen och servicedomänen. Inom den politiska domänen är den 
grundläggande principen att få invånarnas stöd och samtycke. I denna domän är rättvisa ett 
framgångsmått. Arbetssättet är att argumentera, rösta och förhandla. Principen för den 
administrativa domänen är styrning och hierarki. Framgångsmåttet för den administrativa 
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styrningen är effektivitet och strukturen bygger på rutiner. Verktyg som används i den 
administrativa domänen är komplexa system, exempelvis ekonomisystem och ledningssystem 
för personal. I servicedomänen produceras tjänsterna. Servicedomänen är autonom, det vill 
säga frikopplad från de andra domänerna. Strukturen bygger på kollegialt samarbete och 
arbetssättet är vanligtvis klientorienterat, men kan också vara inriktat mot att skapa gynnsamma 
arbetsförhållanden. Kvalitet enligt professionella normer är vanligtvis framgångsmåttet inom 
ramen för servicedomänen (Adolfsson och Solli, 2009). 
 
Jonsson och Jonsson (2011) har studerat en ovanlig kommunchefskonstruktion. 
Chefskonstruktionen benämns det roterande kommunchefskapet. Med det menas att flera 
personer i övergripande chefsfunktioner utgör en kommunchefsgrupp som roterar på posten 
som formell kommunchef med intervaller på två månader åt gången. När man inte innehar 
positionen som formell kommunchef är man biträdande kommunchef med ansvar för vissa 
delar av funktionen. Kommunchefsgruppen består av fem personer; tre förvaltningschefer, en 
HR-chef samt ekonomichef.  
 
Det roterande chefskapet har utvecklats till följd av en ineffektiv traditionell 
kommunchefkonstruktion. Den traditionella kommunchefsrollen hade breddats från att enbart 
vara en kanslichefsfunktion till att innefatta ett chefskap som chefernas chef. Det roterande 
chefskapet var effekten av att ledande politiker och administrativa chefer ansåg att 
kommunchefsfunktionen blivit alltför inflytelserik. En viktig idé vid tillkomsten av det 
roterande kommunchefskapet var att bredda ansvarstagandet. Det innebar att det formella 
ansvaret roterade medan sakfrågorna delades upp mellan förvaltningscheferna utifrån 
kompetens. Chefskonstruktionens fördel var att den bidrog till ett förbättrat samspel och att 
många olika kompetenser gjordes tillgängliga för kommunledningen. Chefskonstruktionens 
nackdel var att chefskapet medförde svårhanterliga situationer på förvaltningsnivå när 
innehavaren av kommunchefsposten samtidigt var förvaltningschef. Modellen medförde 
därmed höga krav på väl fungerande förvaltningsledningar.  
 

Budget som grund för förändring 
Utifrån ett ledningsperspektiv är en väl fungerande ekonomistyrning önskvärd eftersom det 
bidrar till att uppsatta mål kan nås. Ekonomistyrning bidrar även till att rutiner och strukturer 
följs och upprätthålls. Grunden i ekonomistyrningen är i de flesta kommuner budgeten då det 
utgör verktyget för att fördela ekonomiska resurser. Budgeten i sig baseras på organisatoriska 
mål och antaganden om framtiden (Almqvist och Mårtensson, 2011; Brorström et al, 2005).  
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Enligt Adolfsson och Solli (2009) är budgetplanering ett naturligt inslag i den offentliga 
sektorn. Under de senaste tjugo åren har det dock blivit allt vanligare att kommunerna infört 
olika typer av marknadslika allokeringsmodeller, exempelvis kundvalssystem för att stimulera 
efterfrågestyrd verksamhet. Beställar-utförar organisationen är en annan typ av 
organisationsform som ett antal kommuner har infört för att bland annat utöka valfriheten för 
medborgare och pröva alternativa modeller för fördelning av resurser (se exempelvis 
Nordström 1998; 2000 som studerat vård och omsorg, hemtjänsten som organisation). 
Adolfsson och Solli (2009) hävdar att även om de flesta kundvalssystemen är offentligt 
finansierade utförs ofta uppdraget av halvoffentliga eller privatägda verksamheter.  
 
I traditionella budgetmodeller anger budgeten verksamhetens riktning. Budgeten är den plan 
som i kommunala sammanhang utgör grunden för verksamheterna och ger förutsättningar för 
vilken verksamhet och ledning som är möjlig att organisera. Adolfsson och Solli (2009) har 
reflekterat kring vad budgeten innebär ur ledningssynpunkt. Även om det finns krav på att hålla 
budgeten går det inte alltid att ta hänsyn till alla faktorer som kan inträffa. Till detta kommer att 
läget när budgeten fastställts kan vara annorlunda när den börjar gälla. Ändå är det budgeten 
som definierar förutsättningarna.  
 
Almqvist och Mårtensson (2011) har intresserat sig för ekonomistyrningens utveckling i 
relation till offentliga organisationers ledningar. De hävdar att ledningar under den senaste 
tioårsperioden blivit alltmer intresserade av finansiell styrning, jämförelser och budget samt att 
komplettera traditionell ekonomistyrning med kompletterade kvalitativa mått. Betänkandet 
”God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting” (2001) föregick ett förslag som gick 
ut på att kommunerna och landstingen ska ange finansiella och verksamhetsmässiga mål med 
hänsyn till god ekonomisk hushållning. Förslaget ledde till att kommunallagen och lagen om 
kommunal redovisningslag förändrades från och med år 2005. När kommunerna och 
landstingen uppvisar ett negativt resultat är de numera skyldiga att anta en åtgärdsplan. SKL 
(2005) framhåller i rapporten om Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål. 
 
”Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella 
mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och 
riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket de olika verksamheterna som ryms 
inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs för att 
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främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget 
gentemot medborgarna tydligt.” (sid. 6) 
 
 
3.4 Kommunal vård och omsorg och förändring av ledning 
I det följande sker en fokusering på kommunernas verksamhetsområde vård och omsorg, 
eftersom det är där som huvuddelen av den data som ligger till grund för avhandlingen har 
samlats in. Presentationen inleds med en historisk tillbakablick där tyngdpunkten ligger på vad 
som skett de senaste 20 åren. I avsnittet presenteras studier som belyser kommunal ledning av 
vård och omsorg i förändring.  
 

Vård och omsorg – förändrat tänkande och reformer  
Strax efter förrförra sekelskiftet kom gamla och fattigas situation att uppmärksammas. Som en 
effekt av detta ålades varje kommun att tillhandahålla och driva ett ålderdomshem. Dessa 
ålderdomshem kom dock att nödtorftigt hysa snarare än vårda äldre människor. Misären var 
utbredd. De riktlinjer som antogs år 1947 av riksdagen uttryckte att ålderdomshem inte längre 
skulle vara utformade som fattigvårdsanstalter (Trydegård, 1996). Det visade sig dock att de 
humanare riktlinjerna tog tid att genomföra för kommunerna. Det var först under senare delen 
av moderniseringsvågen som servicen till äldre förbättrades. Detta skedde bland annat genom 
en betydande ökning av hemvård. Utvecklingen har efter det fortgått, i synnerhet under de 
senaste decennierna. Två övergripande förändringar kan identifieras, dels ett förändrat tänkande 
om vård och omsorg baserat på en utvecklad syn på individen och, delvis som en följd av detta, 
reformer som lett till omfattande ansvarsförändringar mellan stat, landsting och kommuner. 

 
Förändrat tänkande 

Under de senaste decennierna har det skett ideologiska förskjutningar inom 
verksamhetsområdet. Medborgaren som kund, att skapa marknadsliknande 
konkurrenssituationer, privatisering och åtskillnad mellan politik och produktion har varit 
tydliga kännetecken för 1990-talets förändring (Montin, 2002). Szebehely (2000) klär 
förskjutningarna av arbetsformerna efter år 1980 i begreppen informalisering, marknadisering 
och entreprenadisering. Den senare är den tydligaste förskjutningen och handlar om att 
utförandet men inte finansieringen övergått till privat regi. Tillmar (2004) som studerat villkor 
för småföretagare inom vård och omsorg framför att konkurrensutsättningen avser att bidra till 
effektiviseringar. 
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En annan riktning som kan skönjas är från avlönat till oavlönat arbete. Uppgifter som tidigare 
utförts av omsorgen och finansierats av kommunen har förts över till en grå marknad. 
Socialstyrelsen (2005) beskriver att det i Sverige sker alltmer oavlönat arbete i hemmen. 
 
”Det är numera ett alltmer känt faktum att anhöriga svarar för mycket stora vård- och 
omsorgsinsatser för äldre. Främst är det äldre makar eller samboende som hjälper varandra, 
men även insatser av närboende barn och andra närstående är betydande.” (sid. 48)  
 
Brodin (2005) har i en avhandling i ekonomisk historia intresserat sig för hur nationella och 
lokala föreställningar om äldreomsorg förändrats över tiden. Hon beskriver att äldreomsorgen 
från 1950-talet och fram till 1980-talet byggde på en föreställning om den äldre som beroende 
av samhället. Från mitten av 1980-talet byggde den dominerade föreställningen om 
äldreomsorgen på äldre som fullt friska och vitala. Man ansåg att äldre och hjälpbehövande 
alltid har förmåga att själva göra val av omsorgstjänster.  
 
Ett annat uttryck för förändrat tänkande inom vård och omsorg handlar om den decentralisering 
som slog igenom på allvar under 1980-talet. Nu skulle lokala föreståndare inte bara sköta om 
hus, personal och vårdtagare utan även bli formella chefer och ha ett tredelat ansvar för 
ekonomi, personal och verksamhet (Wallenberg, 1997; Socialstyrelsen, 2002). En tydlig 
konsekvens av decentraliseringen sågs när den individuella lönesättningen slog igenom i mitten 
på 1990-talet. Från och med då förväntades cheferna ha flera olika typer av individuella samtal 
med sin personal. Det blev vanligt med medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. 
Samtalen blev en tvingande rutin och var inte längre något som genomfördes efter behov 
(Svenska Kommunförbundet, 1998).  
 

 Reformer och ansvarsförskjutningar 
En aspekt av förändringar inom vården och omsorgen är ansvarsförändringar mellan staten, 
landstingen och kommunerna. Ädelreformen27 som genomfördes år 1992 förändrade dramatiskt 
förutsättningarna för kommunernas äldre- och handikappomsorger. Kommunerna blev skyldiga 
att bedriva vård av så kallade medicinskt färdigbehandlade patienter. Reformen innebar att 
utskrivande läkare, ensidigt bestämde när en patient inte längre behövde landstingets vård. Det 
skedde när patienten var utredd och insatt på behandling. Detta meddelades till kommunen som 

                                                
27 I samband med Ädelreformen år 1992 övertog kommunerna ansvaret för drygt 30 000 
långvårds/sjukhemsplatser, gruppbostäder och dagverksamhet från Landstinget (Svenska Kommunförbundet, 
1998). 
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fick några dagar på sig att ordna en fungerande vård för patienten. Efter ädelreformen har den 
kommunala omsorgen genomlevt en turbulent tid. Ädelreformen följdes av mindre 
ädelreformer, exempelvis ”rehabädel” och ”psykädel”. Det innebar att kommunerna tog över 
ett visst rehabiliteringsansvar från landstingen och dessutom ”tog hem” psykist sjuka 
kommuninnevånare som vistats på landstingens hem för långtidsvård. Allt detta krävde 
kraftfulla förändringar i ledningsorganisationerna. Verksamheten växte, mer personal anställdes 
och beslutsnivåerna blev fler.  
 
En effekt av reformen var att tidigare landstingsanställd personal togs över av kommunerna. 
Mötet med kommunens egen personal innebar möten mellan olika kulturer som funnits i både 
den kommunala verksamheten och landstingen. Wallenberg (1997) hävdar att reformerna 
inneburit både förändringar och försämringar för personalens arbetssituation.  
 
”Framförallt så att deras (vårdbiträdenas och undersköterskornas) möjligheter att utveckla 
arbetsorganisationen och stärka motivationen försvårades genom kulturkollisionerna med 
andra och vanligtvis starkare yrkesgrupper och yrkeskulturer.” (sid. 129) 
 
Edwardsson-Stiwne (1997) har studerat förändringsprocesser i kölvattnet av Ädelreformen. I 
sin forskning intresserar hon sig för  
 
”vilken betydelse meningsskapande och antecipering har i planeringsfasen, för hur 
människorna förbereder sig och organiserar sig för att möta de förändringar som planeras.” 
(sid. 2)  
 
Den kontext som studerades var två förvaltningar efter Ädelreformen. I Edwardsson-Stiwnes 
(1997) studie är den övergripande kommunledningen och förvaltningsledningen två separata 
ledningsorganisationer där den förstnämnda är starkt överordnad den andra. Detta skapade 
svårigheter att skapa enhetliga lösningar som integrerade kommunal och tidigare 
landstingspersonal. Senare tids forskning (Jonsson, 2009) visar att en så strikt uppdelning inte 
alltid behöver vara fallet. Det förekommer ledningsorganisationer i kommuner med starka 
integreringsambitioner som lyckas reducera en kultur som kännetecknas av ett ”vi och dem”. 
Edwardsson-Stiwnes (1997) slutsats är att förvaltningsledningen för vård och omsorg, 
översätter budskap och förändrar dessa så att de ska passa såväl mot den övergripande 
ledningen som mot medarbetare och brukare. Några år efter att Ädelreformen införts började 
ledningen ”leva i två världar samtidigt”, de visade en enig front utåt samtidigt som de hanterade 
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kvardröjande interna motstridigheter mellan socialt inriktad och hälso- och sjukvårdinriktad 
personal.  
 
Carlström (2005) har i en avhandling i offentlig förvaltning studerat integreringen mellan 
sjuksköterskor och hemtjänstpersonal utifrån ett ledningsperspektiv. Ädelreformen uppkom 
som ett resultat av det bristande samarbete som fanns mellan kommunerna och landstingen. I 
samband med Ädelreformen integrerades sjuksköterskor och hemtjänstassistenter i landets 
kommuner. Yrkesgrupperna skulle gemensamt planera och ge vård till brukaren. Carlström 
(2005) uppmärksammar att de olika yrkesgrupperna har olika lagstiftningar och olika 
professionella kunskaper och därmed olika referensramar vilket orsakade konflikter. Några av 
de studerade kommunerna hade stora svårigheter att leda den oeniga gruppen av personal, det 
fanns dock undantag. I en av de granskade kommunerna hade en inbördes respekt utvecklats. 
Ett pragmatiskt förhållningssätt framtonar genom att en kollaborativ förmåga förordas vilket 
innebär att de olika yrkesgrupperna möts och behandlar varandras professioner med ömsesidig 
respekt.  
 
Kommunen har således fått ansvaret för flera nya målgrupper, varav många med stora behov av 
insatser. En minskad tillgänglighet inom landstingsverksamheten har medfört att omvårdnad 
om den enskilde i allt större utsträckning sker i eget boende eller i särskilda boendeformer. Till 
formandet av verksamheten under denna turbulenta tid hör även de fackliga parternas strävan 
efter ett reellt inflytande och medbestämmande (Socialstyrelsen, 2002). Reformer och 
ansvarsförskjutningar har medfört att tidigare kommunala organisationsprinciper frångåtts. Det 
är exempelvis inte ovanligt att en områdeschef eller motsvarande har haft runt 100 anställda. 
Förmodligen ansågs uppdelningen med särskilda biståndsbedömare/handläggare frigöra tid hos 
cheferna inom verksamheten, som tidigare använts för att göra bedömningar (Socialstyrelsen, 
2002). Andersson-Felé (2008) som studerat hur många underställda chefer har inom kommunal 
vård och omsorg menar.  
 
”Det går inte att fastställa hur många underställda en chef kan ha. Det beror på! Det beror på 
vem man frågar, hur man frågar och framförallt på de krav och förväntningar som ställs på 
den personalansvariga chefen, såväl av chefens underställda som av chefens överordnade. Det 
finns ingen given mall för hur kontrollspann ska utformas i en platt organisation inom vård och 
omsorg, men det finns en samstämmighet om att chef- och ledarskap kräver tid.” (sid. 214) 
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Vård och omsorg som organisation 
Syftet med välfärdsorganisationer är enligt Thylefors (2007) att ge människor det de  
 
”verkligen behöver för att kunna fungera som självständiga individer och må något så när bra 
både fysiskt och psykiskt.” (sid. 13)  
 
Kommunala vård- och omsorgsorganisationer utgör därmed välfärdsorganisationer samtidigt 
som de är organisationer som är politiskt styrda. I Sverige används ibland ordet mjuka 
verksamheter då man talar om vård och omsorg. Gemensamt för så kallade mjuka verksamheter 
är att det är människor som ger tjänster till andra människor som ofta befinner sig i ett 
underläge eller en utsatt situation. Kommunal vård och omsorg är dessutom en personalintensiv 
verksamhet (Thylefors, 2007).  
 
Inom vård och omsorg spelar individens unika personlighet stor roll. Många bildar ett kollektiv 
som utvecklar vissa gemensamma och unika karaktärsdrag. Möten mellan människor speglas 
av de normer och värderingar som finns kollektivt i organisationen. Den formella strukturen i 
en omsorgsverksamhet styrs av förordningar, regelverk och personalens positioner i 
organisationen. För utomstående aktörer kan organisationen framtona som homogen trots att 
olika nivåer inom organisationerna i själva verket fungerar efter helt olika förutsättningar. De är 
svagt kopplade till varandra och det praktiska arbetet är ofta frikopplat från formella 
överordnade strukturer (Nordström, 2000).  
 
Vård och omsorgsförvaltningar, inom vilken äldreomsorgen är den största verksamheten, har 
liknande organisatoriska drag i de flesta kommuner menar Berg (2000). Enligt Nordström 
(1998, 2000) finns det, som redan nämnts i kapitel 1, två grundläggande organisationsformer i 
kommunal vård och omsorg. De benämns för sammanhållen respektive uppdelad organisation. 
I en sammanhållen organisation är hemtjänstassistenten ansvarig för myndighetsutövning, 
arbetsledning och är dessutom ekonomiskt ansvarig för verksamheten. I en sammanhållen 
organisation har hemtjänstassistenten ofta daglig kontakt med vårdbiträdena. Detta medför att 
hon/han kan samråda med dem innan ett formellt biståndsbeslut fattas (Trydegård, 2000).  
 
Det som kännetecknar en uppdelad organisation är att biståndshandläggarna är frånkopplade 
från budgetansvaret. Syftet med detta är enligt Nordström att garantera omsorgstagarens 
rättsäkerhet. Biståndsbedömningen är mer formell och utgörs ofta av ett kontrakt mellan 
biståndshandläggaren och omsorgstagaren än i en sammanhållen organisation. 
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Biståndshandläggaren ansvarar för myndighetsutövningen och en annan person, enhetschefen 
ansvarar för arbetsledningen av personalen. Ett skäl som framförs för den uppdelade 
organisationen är avsikten att öka yrkesföreträdarnas kompetens liksom att komma till rätta 
med deras oklara och splittrade yrkesroll i den sammanhållna organisationen. Nordström 
(2000) poängterar att en uppdelad organisation ställer stora krav på samordning mellan aktörer. 
Framför allt gäller detta biståndshandläggare och enhetschefer eftersom momenten 
biståndsbedömning och verkställande av beviljat tillstånd sällan går att skilja från varandra.  
 
Westlund och Clow (1996) lyfter fram några fördelar med en uppdelad organisation, det vill 
säga att enhetscheferna är utförare och biståndshandläggarna är beställare. De uttrycker att en 
sådan organisering kan bidra till ökad produktivitet och effektivitet och då framför allt kopplat 
till båda yrkesrollerna. En sådan beställar-utförarorganisation tenderar inte att sammanblanda 
behovsbedömningen med kommunens ekonomi och personalens arbetsmiljö. Därigenom får 
biståndshandläggaren en mer renodlad roll och kan utgöra omsorgstagarens ombud gentemot 
utföraren. Westlund och Clow (1996) framför även nackdelar. En isolerad biståndshandläggare 
har svårt att bedöma omsorgstagare. Här har hemtjänstassistenter i den traditionella 
sammanhållna organisationsmodellen fördelar jämfört med biståndshandläggaren. En fördel är 
att denne kan diskutera svåra ärenden med personalen före det att det formella beslutet fattas. 
En annan fördel är att assistenten har möjlighet av väga den enskildes behov med hänsyn till 
arbetsmiljön och kommunens resurser. Samtidigt är detta hemtjänstassistentens akilleshäl. 
Påbjudna besparingar kan medföra att biståndshandläggningen inte svarar upp mot kraven på 
rättsäkerhet.  
 

Förändring av ledning och möten mellan olika logiker  
Det finns en diskrepans mellan den vårdande personalen och ledningen när det gäller intresset 
av att förändra. Borgert (1993) tydliggör detta.   
 
”en egenhet med de mest omhuldade organisationsideerna är att de har ett oklart förhållande 
till sättet att ordna vårdens vardag. Det är till exempel svårt att finna tydliga samband mellan 
de samtal om organisationsförändringar, som pågår bland politiker och administratörer och 
den organiseringspraxis, som gäller på arbetsplatsen. Det här beskrivs ibland av 
ledningspersoner som ett uttryck för motstånd mot förändringar, men jag undrar om det inte 
också handlar om olika logiker för organiserande. Den kreativitet som kännetecknar 
produktionen av nya idéer motsvaras inte av en lika stor påhittighet när det gäller sätten att 
förverkliga dessa. Politiker och administratörer verkar i huvudsak se förändringar som en 
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fråga om beslutsfattande och information, medan de som arbetar med vårdandet löser 
problemen vid samtal i fikarummet.” (sid. 19) 
 
Wallenberg (2000) som studerat kommunal omsorgsverksamhet framför liknande tankar som 
Borgert. Det finns två olika kulturer inom verksamheten. Kulturerna befinner sig på olika 
nivåer i organisationen. På den övergripande nivån, bland kommunalråd, ledande politiker och 
ledande tjänstemän råder en kultur som präglas av byråkrati och professionalism. Bland 
flertalet anställda inom omsorgsverksamhet, det vill säga de som arbetar med den operativa 
verksamheten råder en kultur som präglas av vardagen. På högre beslutsfattande nivåer i en 
organisation finns oftast en kultur som bygger på arbetet med att skapa legitimitet åt 
organisationen. Vanliga uppgifter är planering, budgetering och beslutsfattande, vilket sker i 
enlighet med verksamhetens regelverk. På verksamhetsnivå handlar det om att få verksamheten 
att fungera. Den kultur som finns inom omsorgsverksamhetens operativa kärna bygger på en 
situations- och verksamhetsanpassad kultur. Enligt Wallenberg har denna kultur föga 
gemensamt med den kultur som råder på högre nivå, det vill säga den som präglas av byråkrati 
och professionalisering.  
 
Efter att Wallenberg (2000) intervjuat såväl vårdare, biträden, assistenter som föreståndare har 
följande bild tonats fram. Praktiska göromål, samarbete mellan de anställda och det löpande 
beslutsfattandet från ”smått till stort” skapar vardagskulturen. Detta står i kontrast mot 
officiella direktiv från den politiska och administrativa ledningen om organisering och styrning 
av verksamheten.  
 
”Vardagens arbete, relationer, samtal och tankar som hade så stor betydelse för mängden av 
anställda ute på många små enheter och för ännu fler brukare och anhöriga, var 
uppenbarligen något ganska främmande i de högre kretsarna. Eller snarare omsorgsarbetets 
vardagserfarenheter sågs i liten grad som relevanta för att påverka politikers, 
chefstjänstemäns och experters verklighetsbild och normativa syn.” (sid. 122) 
 
Vid förändringar inom vård och omsorg behöver ledningen välja strategier som utgår från att 
det finns kulturskillnaderna inom kommunerna. Detta innebär att ta hänsyn till skillnaderna 
mellan beslutsfattarnas och de praktiskt verksammas kultur. Wallenberg (2000) benämner en 
strategi för den Brunssonska lösningen eftersom Brunsson (1985) utvecklat ett resonemang 
kring detta. I boken The Irrational Organization – Irrationality as a Basis for Organizational 
Action and Change skriver Brunsson (1985) om några olika strategier vid 
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organisationsförändring. En av dessa beskrivs i termer av att den nya ideologin är trovärdig och 
”känns rätt” för organisationen att kommunicera utåt. Den praktiska verksamheten lämnas 
däremot ifred för att lokala arbetsformer som passar arbetets karaktär ska kunna utvecklas utan 
ledningens inblandning.  
 
En andra typ av strategi är att betrakta kulturer som ett problem som måste lösas. Lösningen 
bygger på byråkrati- och professionskulturernas ideal. Genom budgetsystem, regelverk och 
formella beslut kan kommuner reducera det kulturella inflytandet.  
 
”Vardagskulturens intuition, sunda förnuft och flexibla sociala samspel skulle i motsvarande 
mån bli tämligen obetydliga restposter i en arbetsprocess som styrdes och organiserades i 
byråkratiska och professionella organisationskulturer.” (Wallenberg, 2000, sid. 125) 
 
En sådan strategi förstärker de formella styrmedlen och begränsar vardagskulturen. Strategin 
framställs som logisk och demokratiskt tilltalande. Det är oacceptabelt med misslyckanden i 
den politiska styrningen när denna strategi tillämpas. Wallenberg (2000) liknar strategin vid en 
återvändsgränd för ledning och styrning av framtidens kommuner eftersom den förstärker 
tayloristiska tendenser.  
 
Den tredje strategin för att hantera motsättningar mellan kulturer är en motsats till strategi 
nummer två. I den tredje strategin erkänns vardagskulturen som en legitim och värdefull 
organisationskultur. Den högre organisatoriska nivåns kultur betraktas inte längre som den 
dominerande organisationskulturen. Vårdens vardagskultur skapas när vanliga anställda möter 
vanliga brukare vilket i mängden av möten formar organisationens, och även ledningens kultur.   
 
Ett sätt att ge den operativa verksamheten en central och inflytelserik roll är att organisera den i 
team. Om team skall kunna fungera behöver ledningen ”släppa tyglarna” och lita på 
medarbetarnas omdöme. Team leder sig själva i hög grad och kan vara svåra att styra i detalj. 
Enligt Berlin et al, (2009) är anledningen till att team har blivit ett populärt sätt att organisera 
vårdverksamheter att de anses skapa en effektivare arbetsorganisation.  
 
”Att arbeta i team har kommit att bli en väletablerad företeelse inom svenska 
vårdorganisationer. De som inte tillhör ett team vill gärna göra det. De som inte kan tillhöra 
något kanske skapar ett för att vinna förtroende från omvärlden. Team skapas inte bara för att 
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medarbetarnas välbefinnande utan också i syfte att bryta ned olika typer av organisatoriska 
gränser.” (sid. 16)  
 
Kommunal vård och omsorg är en kontrastrik och föränderlig kommunal angelägenhet. Här 
finns stora och ibland splittrade personalgrupper och ett krävande uppdrag. Wolmesjö (2005) 
har identifierat tre olika förändrings- och utvecklingstrender inom den kommunala vård och 
omsorgen. Trenderna är för det första utvecklingen mot mer marknadsliknande sätt att 
organisera där beställar-utförar organisationen är ett exempel. En andra trend är att allt fler 
chefer och personal upplever en pressad arbetssituation på grund av nya lagar, förordningar och 
pågående förändringsarbeten. Den tredje trenden är decentraliseringen av socialtjänsten. Denna 
trend har likheter med Adolfsson och Sollis (2009) argumentation när de visar att verksamheter 
inom kommunerna har differentierats. Wolmesjö argumenterar för att den sistnämnda trenden 
orsakas av brukarens ökade krav på inflytande.  
 
Politiker och överordnade chefer förväntar sig att första linjens chefer ska vara chefer och att 
chefskapet är kopplat till effektivitet och produktivitet. Medarbetarnas förväntningar däremot är 
ett kommunikativt ledarskap. Wolmesjö (2005) uttrycker att lösningen tycks vara en förbättrad 
kompetens hos ledningen när det gäller förståelse för effektivitet och hantering av 
kommunikation. Effektivitetsperspektivet och kommunikationsperspektivet behöver mötas i 
dialoger mellan ledningen och medarbetare i den operativa verksamheten. Carlström (2009) 
hävdar i likhet med Wolmesjö att chefer inom vård och omsorg har att hantera dessa båda 
perspektiv. Carlström (2009) menar att chefsrollerna inom vård och omsorg under 2000-talet 
breddats och att chefer har att upprätthålla en fungerande verksamhet samtidigt som de 
förväntas driva förändringar och hålla sig inom de tilldelade medlen. Larsson (2008) som 
studerat mellanchefers utvecklingsarbete inom vård och omsorg framför i likhet med Carlström 
(2009) att chefsrollen inom vård och omsorg har breddats. Rollens utökning har medverkat till 
att mellanchefer kan ta initiativ till och driva utvecklingsarbete. Utökningen har också 
medverkat till att chefer fått en stressig tillvaro med att upprätthålla en fungerande verksamhet 
inom ramen för budgeten och dessutom bedriva utvecklingsarbete.  
 
 
3.5 Förändring av kommunal ledning – summering 
I detta kapitel har en litteraturgenomgång av kommunerna och dess vård och omsorg 
presenterats. Kapitlet syftar till att lägga en gemensam grund rörande förändring av kommunal 
ledning av vård och omsorg. Kommunerna har utvecklats till stora organisationer som ansvarar 
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för omfattande verksamheter och levererar en stor mängd service och tjänster. Vanligtvis är 
kommunen den största arbetsgivaren på orten. Detta innebär att kommunerna påverkar 
samhällsekonomin men att de också speglar lokala kulturer och föreställningar (Adolfsson och 
Solli, 2009).  
 
Tillkomsten av kommunallagen 1991 medförde en ökad organiseringsfrihet för kommunerna. 
Staten ansåg att tiden var mogen för kommunerna att på egen hand arbeta mot lokala effektiva 
ledningsorganisationer. Den ökade organiseringsfriheten har medfört omfattande förändringar 
inom kommunerna. Kommunerna är dock inte några självständiga politiska organ utan deras 
villkor kan på olika sätt förändras genom beslut i riksdagen och även påverkas av EU. Deras 
självstyre bestäms i samverkan mellan staten och den kommunala sektorn (Jonsson och Arnell, 
2006). 
 
Kommunal ledning kräver möten mellan politiska och administrativa nivåer (se exempelvis 
Christensen et al, 2005; Jonsson och Arnell, 2006 och Adolfsson och Solli, 2009). Uppgiften är 
komplex vilket beror på att gränsen mellan politik och förvaltning är svår att definiera (Ivarsson 
och Westberg, 2011). I den traditionella teoretiska modellen är idealet att administrationen ska 
vara neutral till de beslut och direktiv som kommer från den politiska ledningen. Den politiska 
ledningen är alltid formellt överordnad den administrativa såtillvida att det är den politiska 
ledningen som via delegation ger den administrativa ledningen mandat att fatta beslut. För att 
få de olika ledningssystemen att samverka krävs en balansakt i vilken de olika 
ledningssystemens logiker hanteras. När det blir stora diskrepanser mellan den politiska och 
administrativa ledningen uppstår incitament att förändra (Jonsson och Arnell, 2006). Att det är 
den politiska ledningen som är överordnad den administrativa ledningen innebär att 
förändringar som sker formellt sett, alltid utgår från den politiska ledningen, direkt eller via 
delegation (Gustavsson, 1999; Christensen et al, 2005).    
 
Kommunerna har fyra övergripande kommunala uppgifter som alla påverkas av ett mål-medel-
dilemma (Adolfsson och Solli, 2009). En av dessa är att vara medborgarnas 
intresseorganisation. Kommunerna förväntas även vara myndighet, serviceleverantör och agera 
som en samhällsaktör.28 I Jonsson et al, (2002) framhålls att dessa uppgifter innebär spänningar 
och motstridigheter som i sig är ett incitament till förändring.  
 

                                                
28 Se exempelvis Montin (1997); Svenska kommunförbundet (1998) samt Jonsson et al, (2002). 
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Ett annat incitament till förändring är skiftande ekonomiska förutsättningar. Kommunerna 
anpassar verksamheten och ledningen utifrån ekonomiska förutsättningar, inte minst efter 
lagkravet om god ekonomisk hushållning. De viktigaste målen för kommunerna och dess 
verksamheter är en kombination av finansiella mål och verksamhetsmål. Förändrade 
ekonomiska förutsättningar är således ett förhållande som är centralt vid förändring av 
kommunal ledning. 
 
Kommunal vård och omsorg är ett omfattande verksamhetsområde för kommunerna. Vård och 
omsorg är en personalintensiv verksamhet där ledningen har stor betydelse för både servicen 
och hushållningen med resurser. Brodin (2005) visar att det inom verksamhetsområdet 
förekommer olika föreställningar och att dessa påverkar hur kommunerna organiserar ledning. 
Trenden har varit mot ett marknadsliknande sätt att organisera, komplexare regelsystem och en 
ökad arbetsbelastning. Ytterligare en trend har varit decentralisering av verksamheten vilket 
ställer höga krav på första linjens chefer, i synnerhet när det gäller finansiell redovisning och 
lokal organisering (Larsson, 2008).   
 
Anell och Mattisson (2009) och Brorström och Siverbo (2008) framhåller att samarbete är en 
trend som under 2000-talet medfört förändringar. En annan trend som också medfört 
förändringar är en ökad fokusering på demokratifrågor (se exempelvis Jonsson, 2003 och 
Siverbo, 2009). Jonsson och Solli (2010) som bedrivit studier av kommunal ledning hävdar att 
under den senaste tioårsperioden har kommunerna internt påverkats av en centraliseringstrend 
samtidigt som staten decentraliserat ut uppgifter till kommunerna. Motivet i kommunerna har 
främst varit att öka kontrollen för de centrala politikerna och cheferna. Strävan mot 
helhetstänkande i kommunerna är en utvecklingstendens som kan relateras till denna trend.  
 
I det följande sammanfattas de mest centrala förhållandena som litteraturen visar utgör 
förhållande vid förändring. I sammanfattningen har förhållandena kategoriserats utifrån interna 
respektive externa förhållanden. Kategoriseringen bygger på vad litteraturen för fram och vad 
som sedermera visas i fallstudierna. Läsaren bör göras uppmärksam på att gränsdragningen 
mellan vad som utgör ett internt respektive ett externt förhållande i den praktiska världen inte 
alltid är knivskarp. Ett exempel på detta är att om staten agerar via lagstiftning och den lokala 
nämnden fattar beslut i enlighet med lagstiftningen så utgör det både ett externt och ett internt 
förhållande.  
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administrativ ledning 

Möten mellan politisk och 
administrativ ledning kan 
utgöra incitament till 
förändring. 

 

Kommunernas övergripande 
uppgifter 

Spänningar relaterade till 
kommunernas övergripande 
uppgifter kan utgöra 
incitament till förändring. 

Förändrade myndighetskrav 
kan utgöra incitament till 
förändring. 

Föreställningar om 
verksamheten/vård och 
omsorg 

Förändrade föreställningar 
om verksamheten, vård och 
omsorg, kan utgöra 
incitament till förändring. 

Förändrade föreställningar om 
verksamheten, vård och 
omsorg, kan utgöra 
incitament till förändring. 

Ekonomiska förutsättningar Förändrade interna 
budgetanslag kan utgöra 
incitament till förändring av 
ledningen vid en förvaltning. 

Förändrade kommunala 
intäkter kan utgöra incitament 
till förändring.  

 
 

FIGUR 3:1 CENTRALA FÖRHÅLLANDEN VID FÖRÄNDRING AV KOMMUNAL 
LEDNING 
 
Sammantaget konstateras att den statliga decentraliseringen och den pågående 
regionaliseringen har medfört en ökad komplexitet för kommunerna. I kapitel sju finns det 
anledning att återkomma till vad litteraturen för fram och framför allt till förhållanden som är 
centrala vid förändring av kommunal ledning av vård och omsorg. I kapitlet har ett antal sådana 
förhållanden identifierats såsom möten mellan politisk och administrativ ledning, 
kommunernas övergripande uppgifter, ekonomiska förutsättningar, budget och föreställningar 
om vård och omsorg. I kapitel sju diskuteras vilka förhållanden som är centrala vid förändring 
av kommunal ledning. Detta görs utifrån fallen. I kapitel åtta finns det anledning att återkoppla 
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till de omvärldsförändringar i form av kommunrelaterade trender som anses påverka 
kommunernas ledningar och skälet till att kommunala ledningsorganisationer förändras. 
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4 Förändring av ledning och institutionell organisationsteori  
I det följande kapitlet presenteras teorier som förklarar varför organisationer förändras. Kapitlet 
och sammanfattningen har framför allt fokus på teorier som anknyter till skandinaviska 
förhållanden.  
 
När vi talar om organisationsteori i bred mening hamnar vi i ett fält som sträcker sig från 
teorier utvecklade och använda av såväl företagsekonomer, nationalekonomer, sociologer, 
psykologer och andra samhällsvetare. Teoribildningar som tillämpas på organisationer kan 
rubriceras som kulturteorier, rational choice, professionsteorier, genusteorier29, nätverksteorier, 
ledarksapsteorier, socialt kapital, change management teorier och institutionell teori. Mitt val 
av teori är institutionella teorier. Det innebär att jag väljer bort andra teorier som, enligt min 
bedömning inte har tillräckligt högt förklaringsvärde för det jag valt att studera. Valet är dock 
väl genomtänkt och baserat på ett antagande, att institutionella teorier har goda förutsättningar 
att bidra till att förklara förändring av kommunal ledning. Eftersom den här studien sker 
abduktivt är inte denna text producerad innan jag hämtat in min empiri och påbörjat analysen. 
Det gäller för övrigt också alla andra texterna i avhandlingen. Allt har växt fram som en helhet, 
och det som från början verkade vara ”på rätt väg” kan senare ha blivit föremål för omfattande 
redigeringar. Detsamma gäller teorivalet. Efter omfattande studier och många år som 
forskarstuderande har valet av teorier successivt vuxit fram. Ett annat skäl till teorivalet är att 
jag känner samhörighet med den tradition av skandinaviska institutionalister som under flera år 
studerat offentliga förvaltningar. Den omfattande kunskap som redan genererats utgör en 
värdefull grund för mina studier. Min ambition är att ackumulera ytterligare något litet av 
kunskaper och teoriutveckling som kan bidra till förståelsen för offentliga förvaltningar och 
teoriernas användbarhet. Det betyder att jag har ett verktygsperspektiv på teorier. Valet är 
baserat på ett förväntat förklaringsvärde och, när detta skrivs, ett prövande av olika teoretiska 
modellers användbarhet som ett sorteringsraster på min empiri.  
 
Skandinaviska organisationsforskare har sedan slutet av 1980-talet funnit det institutionella 
perspektivet på organisationer som användbart. Några som enligt Johansson (2002) genomfört 
betydande forskning inom området är Nils Brunsson, Bengt Jacobsson, Kerstin Sahlin-
Andersson, Barbara Czarniawska och Björn Rombach. Här vill jag lägga till Björn Brorström 
och Sven Siverbo som utvecklat institutionella organisationsteorier med inriktning mot 

                                                
29 Under 2000-talet har intersektionalitetsteorier börjat ges utrymme till förmån för genusteorier (se exempelvis 
Eriksson-Zetterquist och Styhre, 2007). 
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offentliga organisationer, men inte utifrån sociologisk teori utan baserad på kritisk ekonomisk 
teori. Brorström och Siverbo (2008) sammanfattar drygt femton års studier rörande 
organisationsförändringar i skandinaviska offentliga organisationer. Även ett flertal norska 
organisationsforskare har intresserat sig för institutionell organisationsteori vid studier av 
offentliga organisationer. Se exempelvis Rövik (2008) och boken Organisationsteori för 
offentliga organisationer av Tom Christensen, Per Laegreid, Paul G Roness samt Kjell Arne 
Rövik, (2005). I förordet skriver de norska forskarna att de haft ett nära samarbete med några 
av de ovan nämnda svenskarna. Det understryker att modellerna är anpassade efter ett nordiskt 
perspektiv. I detta sammanhang bör också John P Olsen nämnas. Han har tillsammans med 
Brunsson författat boken Organizing Organizations (1998). Här framkommer att James G 
March haft betydelse för utvecklingen av den skandinaviska institutionalismen. Både 
Johansson (2002) och Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver den institutionella 
organisationsteorins uppkomst och framväxt. Den har rötter i sociologisk forskning, framför 
allt om offentliga organisationer. John Meyers och Brian Rowans klassiska artikel från 1977 
(beskrivs senare i kapitlet) utgjorde tidigt en viktig inspirationskälla då den uppmärksammade 
hur en löskoppling mellan idé och praktik kan uppstå, inte minst i offentliga organisationer. Det 
gemensamma för skandinavisk institutionalism är en syn på institutioner som stabila och 
trögrörliga samt att det finns en metodologisk likhet som består i fältnära studier (Eriksson-
Zetterquist, 2009).  
 
”Många av de skandinavier som tidigt intresserade sig för den nya institutionalismen hade en 
viktig sak gemensamt; de var upptagna av beslutsteori i allmänhet och av det så kallade 
garbage can – perspektivet i synnerhet.” (Eriksson-Zetterquist, 2009, sid. 30) 
 
Ett flertal forskare uttrycker ett behov av mer empiriska studier av organisationsförändringar i 
syfte att inte bara förstå offentliga organisationers stabilitet utan också varför och hur de 
förändras (Brorström och Siverbo, 2008; Sahlin-Andersson i Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Czarniawska (2008) hävdar att eftersom samhället och organisationer förändras finns det 
ständigt ett behov av att fortsätta diskutera den skandinaviska institutionalismen 
förklaringsvärde i ljuset av empiriska studier.  
 
I denna avhandling används främst skandinavisk institutionalism. En anledning till att fokus 
ligger på skandinavisk institutionalism är att verktyget använts och utvecklats för att förstå 
förändring i offentliga organisationer, vilket väl sammanfaller med mitt syfte och empiri. 
Institutionell organisationsteori och specifikt skandinavisk institutionalism används eftersom 
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det är relevant att låta sig inspireras av källor som ligger relativt nära det som studeras. 
Hellgren och Löwstedt (1994) uttrycker att en forskare som bedriver fältutvecklande forskning 
har både en närhet till forskningsfältet och till de referenser som är vanliga inom fältet. Då en 
stor del av de empiriska studierna inom den skandinaviska institutionalismen är genomförda 
inom offentliga organisationer är dessa studier relevanta då de bidrar till skärpa och 
kompabilitet. En ytterligare anledning till valet av skandinavisk institutionalism utgår från den 
pragmatiska kunskapssynen som innebär att kontexten är viktig vid valet av teori (Rövik, 
2008).  
 
Valet av institutionell organisationsteori och specifikt skandinavisk institutionalism baseras på 
en förväntan om att teorin bidrar till förståelse för det studerade fenomenet.30 Skälet är att 
studien har fokus på förändringar i ledningsorganisationer i för övrigt relativt stabila 
organisationer. Inspiration har hämtats från Brorström och Siverbo (2008) som hävdar att om 
förklaringar till skillnader i kommunala ledningsorganisationer knyts till omvärld, styrning och 
ledarskap;  
 
”återstår fortfarande att förklara varför vissa kommuner är mer tillåtande till att ge 
dominerande aktörer handlingsutrymme och varför vissa modeller antas, införs och accepteras 
i vissa kommuner och varför de inte ger samma effekt i två till synes lika kommuner.” (sid. 15) 
 
 
4.1 Organisering och förändring av ledning 
Synen på organisationsteorier har förändrats under de senaste decennierna. Forskningen har 
gått från strukturfokus till fokus som inriktar sig på att öka förståelsen för processer i 
organisationer. Det förutsätter att förstoringsglaset sätts på förändringar. Enligt Czarniawska, 
2005 har det; 
 
”blivit uppenbart att strukturer är optiska synvillor, stillbilder av processer, och att formella 
organisationer är ett resultat av organisering, snarare än dess premiss.” (sid. 181, 
baksidestext till boken En teori om organisering) 
 
Sundin (2006) framför att begreppen organisation och organisering lämpar sig olika bra för 
olika studier. Enligt Sundin ger begreppet organisation ett statiskt intryck. Begreppet 
organisation lämpar sig bäst för organisationsstudier där ögonblicksbilder och strukturer står i 
                                                
30 Detta beskrivs även i kapitel ett.  
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fokus. Är forskaren intresserad av vad som sker i en organisation är begreppet organisering mer 
ändamålsenligt.   
 
Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) har genomfört en litteraturstudie där de går tillbaka till 
tidiga verk som berör organisationsforskning för att definiera och diskutera begreppen 
organisation och organisering. Med referens till Barnard (1938/68) framför de att en klassisk 
definition av vad en organisation är utgörs av  
 
”ett system av medvetet samordnade personliga aktiviteter eller styrkor.” (sid. 72)  
 
Definitionen lyfter fram att en organisation baseras på ett kollektivt samarbete. För att 
människor ska kunna få ut mer än vad de klarar av var för sig så är samarbete utifrån enskilda 
aktörers styrkor och specialiteter nödvändigt. Andra tidiga definitioner av organisation 
framhäver att organisation handlar om resursbehov, strukturer och behov av ledarskap för att 
uppnå mål. Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) hävdar att forskning där organisation står i 
fokus handlar om struktur och där omgivningen antas vara relativt stabil. Med organisering 
avses förändringsprocesser där individer samordnar aktiviteter. Enligt Eriksson-Zetterquist och 
Styhre (2007) betyder organisering att förändra för att skapa ordning i organisationer. 
Organiseras exempelvis människors handlingar kan de som deltar i organiseringen skapa 
mening kring det som görs och besluta sig för att använda detta som en guide i syfte att 
samordna ytterligare aktiviteter. Väljer de individer som ingår i organiseringen att fortsätta 
handla tillsammans stabiliseras strukturer och handlingsmönster, vilket innebär att en 
organisation tar form. Väljer däremot de individer som håller på att organisera sig att inte 
fortsätta att handla tillsammans skapas inte någon organisation. Det finns organisationer som 
under mycket lång tid organiserats och det finns de som enbart bygger på tillfällig organisering. 
Lindberg (2002) som studerat organisering går ett steg längre. I den sociala processen 
innefattas både mänskliga relationer och dessutom interaktioner med icke–mänskliga element. 
Hon betraktar organisering som en förändringsprocess, i vilken idéer, strukturer, ting och 
människor kopplas samman.  
 
Vid forskning av organisering finns således ett fokus på förändring. När offentliga 
organisationer bildas och ombildas pågår en organiseringsprocess där en identitetsomvandling 
är påtaglig. Exempel på frågor som aktörer söker svar på är vad organisationen ska stå för, 
vilka mål som ska vara centrala och vilka som ska ingå (Jonsson, 2002).  
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Den utveckling som skett inom organisationsforskningen under de senaste decennierna har 
förskjutit fokus från teorier om organisationer till teorier om organisering. Organisationsteorin 
har utvecklats från att betrakta organisationer som relativt slutna system där regelstyrning är 
betydelsefull till att betrakta organisationer som öppna system där omgivningen är viktig och 
därigenom utsätter dem för förändringskrav. Utvecklingen bygger på en alltmer föränderlig 
omvärld där samverkan har fått en allt större betydelse. Larsson och Löwstedt (2011) uttrycker 
att; 
 
”organisationer är något som pågår och som har en historia och de kan därför betraktas som 
arenor för pågående organisering.” (sid. 265)  
 
När förändring studeras krävs mer än att beskriva organisationsstrukturer. Är forskaren 
intresserad av vad som sker i en organisation, exempelvis varför ledningen förändras, är 
begreppet organisering lämpligt eftersom fokus då ligger på processer och varför och hur 
strukturer förändras (Larsson och Löwstedt, 2011). I denna studie är fokus på varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras. Hur förändring sker är också centralt för att 
kunna bidra med förståelse och för att förklara varför förändring sker (se metodkapitlet och 
specifikt under avsnittet 2.2 en sanningsdiskussion). 
 

Ledning 
Ledning är ett begrepp som har flera betydelser. I dagligt tal innebär det den person eller 
grupper av personer som har mandat att ta beslut i viktiga frågor för organisationen. Betraktat 
på detta sätt är ledning en organisatorisk position. Utifrån det mandat som positionen ger bidrar 
aktörer som är innehavare av ledande positioner till att påverka organisationens aktiviteter i 
önskad riktning. Ledning har därigenom ett nära samband med ansvar och inflytande. En 
närliggande betydelse av ledning är en administrativ funktion. Den administrativa funktionen är 
knuten till en viss position och där olika system och formella metoder är brukliga. Som 
administrativ funktion innebär ledning bland annat kontroll och styrning (Lind, 2011). I en 
organisatorisk kontext innebär ledning även att ge vägledning och att peka ut organisationens 
färdväg. I detta ligger en dynamik och det finns en framtidsinriktning. Lind (2011) uttrycker att 
ledning som aktivitet inte bara rör styrning av löpande aktiviteter, utan också utveckling och 
förändring. Vanligtvis är ledning som aktivitet relaterat till strategiska och långsiktig frågor. 
Ledning som framtidsinriktad aktivitet är de organisatoriska processer som ledningens 
aktiviteter ger upphov till för att anpassa verksamheten till en föränderlig omvärld. En 
ytterligare betydelse är relationell aktivitet. Detta innebär att ledningens sätt att ordna 
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organisatoriska relationer står i fokus. Lind (2011) framför att innebörden av ledning som 
relationell aktivitet är att länka organisationens enheter på ett något så när ordnat och 
förutsägbart sätt. 
 
Ledning är nära relaterat till ledarskap och chefskap. Begreppen ledarskap och chefskap 
betraktas i vissa sammanhang som synonyma, men i allmänhet görs en distinkt åtskillnad 
mellan begreppen och dess betydelse. Ledarskap förknippas med interaktion mellan individer. 
Ledare är en individ eller grupp som människor gärna följer. Ord som förknippas med 
ledarskap är dynamik, kreativitet, entusiasm, risktagande och förändring (Yukl, 1998; 2010). 
Sveningsson (2011) framför att moderna ledare ofta idealiserar ett transformativt ledarskap. 
Med det avses att ledarskapet är fokuserat på vad individer uppfattar i stunden och hur det är 
relaterat till miljön, organisationen och arbetet. En person agerar och betraktas som ledare och 
övriga personer har rollen som följeslagare. Chefskap förknippas med interaktion mellan 
individer, men bygger på att en eller flera chefer fått ett formellt mandat att leda. Vanligtvis 
finns någon form av chefsinstruktion som beskriver vad chefskapet på en viss position innebär 
(Jönsson och Stranegård, 2009). Sveningsson (2011) framhåller att chefskap; 
  
”kan ses som klassiskt administrativt planeringsarbete i syfte att vidmakthålla stabilitet. 
Betraktas chefskap i relation till ledning så är ledarskap mer specifikt och konkret – någon 
eller några i en organisation har tilldelat en individ eller grupp ett chefsmandat.” (sid. 68) 
 
Oavsett om ledning betraktas som en formell position, som en funktion eller som en aktivitet så 
finns det ett förhållande som är gemensamt och det är att ledning är åtskild från organisationens 
operativa producerande verksamhet. Vari åtskillnaden består i ser dock olika ut mellan och 
inom organisationer. Att det finns en åtskillnad medför att ledning har en metakaraktär i 
relation till andra organisatoriska aktiviteter. Ledningens uppgift är att upprätthålla och 
utveckla det kollektiva handlingssystem som organisationen utgör (Lind, 2011). 
 
Jonsson och Arnell (2006) och Jonsson (2008) argumenterar för att ledning är något som bör 
studeras utifrån kontextuella perspektiv. I deras forskning är det organisering av kommuners 
ledning som är i fokus. Genom att forskaren anlägger ett kontextuellt perspektiv kan han eller 
hon uppmärksamma det institutionella arrangemangets betydelse för varför organisationer har 
en viss typ av ledning.  
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Med utgångspunkt i de olika betydelserna av ledning och vad som är gemensamt framträder att 
en grundläggande uppgift för ledningen är att skapa organisatoriska sammanhang och 
förutsättningar för andra som uppfattas som stabila, men samtidigt dynamiska och utvecklande. 
Därigenom kan individers och organisationens positiva utveckling stimuleras. Till sin hjälp i 
arbetet med att anpassa och utveckla organisationen till omvärlden har ledningen olika tekniker 
och kompetenser (Lind, 2011). 
 
Att studera förändring av kommunal ledning innebär att dynamiken av hur ledningen är 
strukturerad är i fokus. Det kräver ett kontextuellt angreppssätt. Med hjälp av forskningsfrågan 
uppmärksammas historiska och kontextuella förhållanden och dess betydelse för varför och hur 
förändring sker.  
 
 
4.2 Institutionell organisationsteori och förändring 
För att förstå den skandinaviska institutionella forskningen om förändring av offentliga 
organisationer är det betydelsefullt att blicka tillbaka mot institutionalismens uppkomst och 
utveckling för att sätta den i ett sammanhang.  
      
Även om det har förekommit organisationsforskning med inriktning mot instituionalism sedan 
mitten av 1900-talet var det i inledningen av 1990-talet som institutionalismen inom 
organisationsteorin tog fart (Dahl och Ivarsson Westberg, 2011). Powell och DiMaggio 
publicerade 1991 en artikel i vilken de jämför en äldre och en nyare institutionalism. Det var i 
mitten av 1980-talet men framför allt i början av 1990-talet som svenska företagsekonomer 
som studerade offentliga organisationer började inspireras av institutionell organisationsteori. 
Såväl Sahlin-Andersson som Brunsson och Jacobsson31 framför att man hämtade inspiration 
från de institutionella idéerna för att de underlättade möjligheten att göra empiriska 
forskningsresultat begripliga. I Johansson (2002) uttrycker sig Brunsson i följande ordalag: 
 
”Det görs studier och vi tycker oss kunna göra de här studierna begripliga genom att använda 
oss av de här (institutionalism i bred bemärkelse) teoribildningarna.” (sid. 71) 
 
North (1993) som sedan fyrtio år tillbaka bedrivit forskning kring institutionella faktorers 
betydelse för organisationers historiska utveckling menar att den viktigaste uppgiften som 
institutioner har är att minska osäkerheten. Detta görs genom att upprätta en stabil struktur för 

                                                
31 I Johansson (2002). 
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människors samverkan. Därmed inte sagt att strukturen per automatik medför ett effektivt 
agerande. En institution är en kollektiv jargong som inte med säkerhet är optimal. Detta stöds 
av Greenwood et al som år 2008 gav ut en handbok som behandlar Organizational 
Institutionalism. I handboken definieras en institution som:  
 
”More-or-less taken-for-granted repetitive social behaviour that is underpined by normative 
systems and cognitive understandings that give meaning to social exchange and thus enable 
self-reproducing social order.” (sid. 4-5) 
 
Handbokens definition på en institution tar fasta på att en institution är något som tas för givet 
och som ger mening samtidigt som den är ett handlingsmönster som växt fram ur interaktion 
mellan människor. En institution utgör även en byggsten i det normativa system som överförs 
mellan människor i olika tidsperioder. Ur denna grundsyn har det utvecklats olika inriktningar 
av institutionalism.      
 
I det följande redogörs för det som kommit att kallas den gamla institutionalismen och det som 
utvecklats ur denna och har kommit att kallas den nya. Senare i kapitlet redogörs för 
skandinavisk institutionalism.  
 

Den gamla institutionalismen och förändring 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet finner vi spåren från de första teoretikerna som 
senare har kommit att kallas institutionalister. Scott (1995)32 beskriver att Torstein Veblen och 
John Commons var två ekonomer som började använda institutionsbegreppet för att främst 
kritisera rådande ”sanningar” inom nationalekonomin. Deras idéer tog sin utgångspunkt i 
uppfattningen att individers agerande påverkas av kollektiva värderingar. Commons menade att 
individer kan åstadkomma förändring genom att utmana rådande föreställningar. Veblens och 
Commons refereras än idag när man närmar sig något fenomen utifrån en institutionell ansatts. 
Brorström och Siverbo (2001; 2008) framför att nämnda ekonomers resonemang om 
institutioner och institutionell förändring har blivit en naturlig utgångspunkt för såväl 
sociologer som ekonomer som studerar organisationer.  
 

                                                
32 Se även Johansson (2002) samt Brorström (2004). 
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Den första stora studien av organisationer där institutionell teori utvecklades var i Philip 
Selznicks studie från 1940-talet av Tennessee Valley Authority-projekt (TVA). 1957 gav 
Selznick ut boken Leadership in Administration.  
 
TVA-studien har blivit central för den teoriinriktningen inom institutionell organisationsteori 
som kommit att benämnas den gamla. Den gamla institutionalismen med Selznick som 
förgrundsfigur betonar att organisationens vardagliga handlingar inte alltid är nödvändiga för 
att uppnå huvudsakliga mål. Det är snarare så att i vardagen hanterar organisationens 
medlemmar problem och interna mål. Interna mål ersätter formella mål såvida de inte 
överensstämmer. Uppfattas de formella målen som alltför abstrakta förklarar de inte vad som 
ska göras i vardagen, vilket innebär att vardagens praktik behöver mål för att hantera 
situationer här och nu. Är de uttalade målen i konflikt med de vardagliga målen ignoreras de 
uttalade målen för att få vardagens praktik att fungera (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt den 
gamla institutionalismen betraktas den formella strukturen som källan till irrationalitet. 
Bakgrunden till det är att den inte är så effektivt utformad för en uppgift som den skulle kunna 
vara. Det beror på att den är anpassad till kulturellt betingade föreställningar om det rätta sättet 
att organisera. Det rätta sättet behöver inte per automatik vara kopplat till organisationens 
formella mål eller uppgift (Johansson, 2002).  
 
En organisation betraktas enligt den gamla institutionalismen som en helhet och som något 
unikt. Den utgår från att organisationer är anpassningsbara. Anpassningen är något som sker 
såväl utifrån medlemmars krav som utifrån påverkan från omgivningen. Den gamla 
institutionalismen inriktar sig mot organisationens informella struktur för att förklara avvikelser 
från organisationens uttalade formella mål (Johansson, 2002).  
 
Enligt den gamla institutionalismen är institutionalisering en långsam process som äger rum 
inom organisationen, vilket medför att den förändras på ett eget och unikt sätt. Detta eftersom 
de är en del i en intern miljö inom vilken de på olika sätt anpassar sig till de interna 
förutsättningarna. Förändring utgör därmed ett naturligt inslag i organisationer. 
Forskningsfrågor inom ramen för den gamla institutionalismen är främst inriktade mot vad som 
sker inne i organisationen. Det hör samman med att teoriinriktningen uttrycker att 
institutionalisering är en långsam och organisk process som sker inuti en organisation 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Den nya institutionalismen och förändring 
Den nya institutionalismen utvecklades i början av 1980-talet och det är framför allt två källor 
som kommit att betraktas som dess grund. Det är John Meyers och Brian Rowans artikel 
Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony från 1977 samt Paul 
J. DiMaggios och Walter W. Powells artikel The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism 
and Collective Rationality in Organizational fields från 1983 (Johansson, 2002). 
 
Meyer och Rowan (1977) uppmärksammade att olika studier visar att rationellt utformade 
organisationsstrukturer har begränsningar. De sökte därför förklaringar till hur organisationer 
fungerar. Enligt Meyer och Rowan är det viktigt för organisationer att skapa legitimitet. Tron 
på myter och ceremoniellt agerande är av betydelse för att organisationer ska kunna överleva. 
För Meyer och Rowan var legitimitetsskapande inom ramen för domäner av speciell betydelse. 
Med domäner avses branscher eller det DiMaggio och Powell några år senare (1983) kom att 
benämna organisatoriska fält. Att organisationer inom domäner blir allt mer lika förklaras av 
liknande ritualer och andra beteenden som leder till likformighet. Meyer och Rowan (1977) 
framför att organisationer utvecklas i riktning mot dess institutionaliserade omgivning för att 
bevara legitimitet, vilket skapar förutsättningar för överlevnad. 
 
Den nya institutionalismen förespråkar studier av organisatoriska fält. Med organisatoriska fält 
menas föreställningar om att vissa organisationer av någon anledning hör samman. Oftast 
handlar det om att man sysslar med samma sorts verksamhet. DiMaggio och Powell (1991) 
myntade begreppet organisatoriskt fält.  
 
”By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 
recognized area of institutional life: resource and product consumers, regulatory agencies and 
other organizations that produce similar service or products.” (sid. 2) 
 
En svensk forskare som använder begreppet är Sahlin-Andersson (1996). Hon uttrycker (i 
Johansson, 2002, sid 98) att samhörigheten inom organisatoriska fält har sitt ursprung i idéer 
som processas mellan olika aktörer. I Sahlin-Andersson (1996) framförs detta på följande sätt:  
 
“The concept of organization fields, as defined in this way, has its roots in the notion of a field 
which is of central importance in the works of Bourdieu. In Bourdieu´s terms a field consists of 
a defined group of actors – people and organizations – who fight or compete about something 
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they have in common, and regard as important. Actors in the field need not necessarily have 
face-to-face interactions.” (sid. 73)  
 
Bakgrunden till att analysnivån organisatoriska fält förespråkas inom nyinstitutionalismen har 
att göra med att man anser att institutionaliseringen sker mellan organisationerna och dess 
omgivning. Den sker inom samhället, branscher och sektorer som helhet. Med den nyare 
inriktningen av institutionalismen är det framför allt organisatoriska former, strukturella 
komponenter och regler som institutionaliseras (Scott, 1995).  
 
När ett organisatoriskt fält är nytt är organisationerna som utgör fältet strukturerade på olika 
sätt. Fältets struktur präglas av variation. I takt med att fältet mognar homogeniseras det. När 
nya organisationer tillkommer uppvisar de vanligtvis samma homogena drag som de redan 
etablerade organisationerna. DiMaggio och Powell (1983) hävdar att organisationerna inom ett 
fält snarare är avspeglingar av fältets egenskaper än strukturerade utifrån interna 
angelägenheter. Det beror främst på att organisationer speglar sig i andra organisationer inom 
fältet och de eftersträvar legitimitet. Förklaringar till varför organisationer förändras ska främst 
sökas i det organisatoriska fältets förändringar förutsatt att fältet är moget.  
 
Förändringar inom organisatoriska fält sker främst genom tre likformande krafter, 
isomorfismer. Dessa likformande krafter utgörs av tvingande, imiterande och normativa krafter 
(DiMaggio och Powell, 1983). Tvingande krafter utgörs främst av politiska påtryckningar. Det 
är staten, och överstatliga organisationer, som utövar den tvingande kraften. Tvingande krafter 
förekommer även inom koncerner. Stater är vanligtvis starka och har kontrollen över lagar och 
normer och det är genom lagstiftning och normering de kan påskynda förändringar inom 
organisationer. Normativa krafter härstammar främst från olika professionella 
intresseorganisationer och utbildningar. Professionskunskap innebär att medarbetare som 
innehar en profession i princip alltid är utbytbara eftersom det finns de som genomgått en 
liknande socialisering och har liknande idéer och tankar om hur man ska tänka kring problem 
och tillvägagångssätt.33 DiMaggio och Powell (1983) uttrycker att: 
 
”Two aspects of professionalization are important sources of isomorphism. One is the resting 
of formal education and of legitimation in a cognitive base produced by university specialists; 

                                                
33 I föregående kapitel framfördes att Lennqvist Lindén (2010) hävdar att det pågår en professionalisering av 
kommunala chefer via ett antal nationella utbildningsprogram för kommunala chefer.  
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the second is the growth and elaboration of professional networks that span organizations and 
across which new models diffuse rapidly.” (sid. 152) 
 
Imiterande krafter verkar mot att organisationer inom samma organisatoriska fält tenderar att 
bli alltmer lika varandra. Kraften bottnar i att aktörer i organisationer känner sig osäkra och 
därför söker sig till lösningar som andra liknande organisationer använder med ett resultat som 
förefaller tillfredsställande. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) är en källa till homogenitet det 
faktum att det finns relativt få organisationsmodeller att välja mellan. På grund av detta 
organiseras organisationer efter hur tidigare organisationer organiserats.  
 
Grundfrågan inom ramen för den nya institutionalismen är enligt DiMaggio och Powell (1983) 
vad som gör organisationer lika. Enligt den nya institutionalismen bidrar den institutionella 
miljön, det organisatoriska fältet, till stabilitet trots alla förändringsförsök som sker på 
organisatorisk nivå. Institutionella förändringar som sker i det organisatoriska fältet medför 
förändringar i de enskilda organisationer som ingår i fältet. Forskare inom ramen för den nya 
institutionalismen är därför främst intresserade av vad som sker inom fältet och vilken 
påverkan det har på enskilda organisationer (Johansson, 2002). Rövik (2008) hävdar att den 
nya institutionalismen fokuserar på spridning och överföring av institutionaliserade idéer och 
recept. Forskningen bygger på stora urval där organisationer studeras under en längre period.  
 

Skandinavisk institutionalism och förändring 
Czarniawska och Sevón (1996) använde tidigt begreppet skandinavisk institutionalism. De 
hävdar att det gemensamma inom denna tradition är ett intresse för förändringar i 
organisationer. I Czarniawska och Sevon (1996) introduceras den skandinaviska 
institutionalismen enligt följande:  
 
”Scandinavian institutionalism is born mainly in contact with US authors such as James March 
and John Meyer, it originated in the works of John Olsen (for example Petroleum og politikk, 
1989) and Nils Brunsson (see the anthology by Brunsson and Olsen, The reforming 
organization, 1993). The”Scandinavian” institutionalism espouses the basic tenets of the new 
institutionalism and addresses the issue of change in a different way, due to its closeness to the 
slightly different pragmatic tradition ... Change and stability together become an 
organizational norm, as the logic of appropriateness is seen as complementary to the logic of 
consequentiality ... The dynamic focus is maintained: the process which attract our attention 
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are processes of identity formation and deconstruction, rule establishment and rule breaking, 
institutionalization and deinstitutionalization.” (sid. 5) 
 
En från i mitten av 1990–talet i Sverige och Skandinavien vanlig bestämning av 
institutionalismen utgår från att de enskilda organisationerna är aktörer inom de organisatoriska 
fälten. Johansson (2002) resonerar i termer av den svenska institutionalismen medan 
Czarniawska och Sevón (1996) använder benämningen den skandinaviska institutionalismen 
(se ovan). Czarniawska och Sevóns samt Johanssons sätt att sammanfatta inriktningarna är 
relativt lika. Mot bakgrund av att litteraturstudier av framför allt svenska och norska 
organisationsforskare visar att betydande likheter finns anser jag det lämpligt att använda 
Czarniawskas och Sevóns benämning. Eriksson-Zetterquist (2009) använder benämningen den 
skandinaviska institutionalismen. Inom ramen för den skandinaviska institutionalismen 
betraktas de organisatoriska fälten som sociala kontexter inom vilkas ram enskilda 
organisationer skapar ett institutionellt arrangemang. Rövik (2008) hävdar att den 
skandinaviska institutionalismen kännetecknas av fallstudier av enskilda organisationer, vilket 
medför att forskare kommer på djupet i enskilda fall. Det gemensamma är också att det oftast är 
studier av organisationsförändring. Eriksson-Zetterquist (2009) uttrycker att forskare inom den 
skandinaviska institutionalismen intresserar sig för hur det går till när organisationer förändras 
baserat på fältnära studier. Eftersom det finns krav på öppenhet och offentlighet inom offentliga 
organisationer i Sverige och i Skandinavien har forskare god tillgång till fältnära material. 
 
Nils Brunsson, Kerstin Sahlin-Andersson och Bengt Jacobsson stod för tidiga 
forskningsinsatser och var stilbildare inom den skandinaviska institutionalismen. Gemensamt 
för dem var att de studerade beslutsprocesser och de gjorde det med stöd av institutionell 
organisationsteori (Johansson, 2002; Rövik, 2008; Eriksson-Zetterquist, 2009). Brunsson 
intresserade sig främst för beslut och handling. Han hävdar att för att ett beslut ska omsättas i 
handling kan irrationalitet i beslutsprocessen vara en förutsättning. Ett tydligt exempel på detta 
är när man vid beslut undanhåller en del alternativ och enbart presenterar ett enda logiskt 
alternativ och ett som i princip är otänkbart. Brunssons diskussioner gällande att beslut och 
handling inte alltid hänger ihop har tydliga likheter med Meyer och Rowans (1977) 
diskussioner avseende isärkoppling. Brunsson visar att om ett beslut är fattat innebär det inte 
nödvändigtvis att organisationens medlemmar handlar i enlighet med beslutet (Brunsson, 
1985). Sahlin-Andersson visar i sin avhandling från 1986 att den rationella beslutsteorin inte 
stämmer överens med verkligheten vid komplicerade beslut, som exempelvis beslut om större 
investeringsprojekt i kommunala organisationer. Ett gemensamt drag i de extraordinära projekt 
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hon studerade var avsaknaden av koppling mellan beslut och genomförande. Jacobssons (1984) 
avhandling med titeln ”Hur styrs förvaltningen? Myt och verklighet kring departementens 
styrning av ämbetsverken anses vara en av de tidiga hörnstenarna inom den skandinaviska 
institutionalismen. I avhandlingen visar Jacobsson att ämbetsverken inte i första hand styrdes 
av budget och regelsystem. Departementen styrdes istället utifrån så kallad indirekt styrning. 
För att förklara vad han såg och för att bidra med förståelse hämtade Jacobsson inspiration från 
sociologerna Meyer och Rowans begrepp legitimitet, rituella handlingar och symbolik.   
 
Czarniawska och Joerges (1996) beskriver att organisationer förändras till följd av nyfikna 
aktörer och organiseringsidéer. De begrepp som lyfts fram är idéer, mode och översättning. 
Översättning utgör en analogi för den process genom vilken idéer om organisatoriska strukturer 
sprids mellan organisationer. Organisatorisk förändring förklaras av att idéer om hur 
organisationer ska organiseras blir moderna. I organisationer finns nyfikna aktörer som är 
intresserade av att ta till sig idéer på modet34 om hur organisationer ska organiseras. I och med 
detta skapas möjligheter för idéer att översättas och implementeras. Förklaringen till varför 
organisationer förändras vänder sig därmed mot föreställningarna att förändring är ett resultat 
av ett strategiskt val alternativt en tvingande påverkan från omgivningen.    
 
Rövik (2008) uttrycker att intresset för att studera organisationsidéer och mode ökat från och 
med slutet av 1990-talet. Detta har avspeglat sig i att allt mer litteratur behandlar 
organisationsmodetraditionen. Organisationsmodemetaforens utgångspunkt är att 
organiseringsidéer som blir moderna snabbt sprids inom ett organisatoriskt fält för att därefter 
ha en avtagande utbredning. Enligt Rövik är Abrahamsons (1996) definition av 
organisationsmodemetaforen den mest citerade och den antyder att det rör sig om såväl utbud 
av idéer som efterfrågan och mottagande.  
 
”A management fashion (…) is a relatively transitory collective belief, disseminated by fashion 
setters that a management technique leads to rational management progress.” (sid. 257) 
 
Förändringar i organisationer är relevanta att studera därför att de synliggör organisering. När 
organisationer förändras bryts gamla mönster upp och nya konstrueras. Vid förändringar i 
organisationer ifrågasätter aktörer det som varit och det skapar förutsättningar för nytänkande 
(Czarniawska och Sevón, 1996). Vid studier av dessa organisatoriska skeenden hävdar 
                                                
34 I kapitel ett under 1.4 Begrepp diskuteras olika författares användning av begreppen moderna idéer (Dahl och 
Ivarsson Westberg, 2011, mode (Czarniawska, 2005) och framgångsrika recept (Rövik, 2008; 2011).   
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Czarniawska och Sevón att det blir möjligt att förstå varför en organisation är framgångsrik, 
eller varför den inte är det. De hävdar att nyfikna aktörer är en förutsättning för att 
organisationer ska kunna ändras. En annan förutsättning för att organisationer ska kunna ändras 
är tillgången på idéer och hur de sprids (Rövik, 2008). Czarniawska (2005) beskriver processen 
enligt följande:  
 
”Till att börja med måste en idé materialiseras, dvs. bli ett objekt, för att kunna förflytta sig 
genom rymd. En idé kan bli till en text, en ritning, en modell; den kan också färdas via en 
hjärna eller kanske via händerna på en resande människa. Var sitter drivkraften? Den sitter i 
intresset eller nyfikenheten.”  (sid. 111-112) 
 
En organiseringsidé som implementeras i en organisation blir aldrig identisk med idén varifrån 
den kom. Vid varje möte mellan idé och organisation, via dessa aktörer, sker en översättning 
där idén möter organisationens institutionella arrangemang. Enligt Brunsson (2011) är 
offentliga organisationer generellt sett nyfikna. Jämfört med privata företag är offentliga 
organisationer mindre homogena och insiktströga. I företag finns stor risk för insiktströghet 
därför att företag bygger på enighet och de är handlande organisationer. Det som saknas i 
företag är en arena där konflikt är det naturliga. I kommunerna finns arenor där det är naturligt 
att förmedla kritik. Exempelvis kan den politiska oppositionen ha till uppgift att vara kritisk 
mot den rådande majoritetens förslag. Det finns således ett inbyggt system som tillåter 
mottaglighet för nya idéer. Brunsson gör oss uppmärksamma på att även om offentliga 
organisationer är benägna att kontinuerligt pröva nya idéer så kan det vara svårt att enas om 
vilken idé som ska implementeras.  
 
”Handlingströghet är mer sannolikt än insiktströghet.” (sid. 238)       
    
Med inspiration från bland annat Czarniawska intresserar sig Dahl och Ivarsson Westberg 
(2011) för organisationers möten med managementsamhället och granskningssamhället. En 
utgångspunkt är att moderna trender i form av managementmodeller och standarder utgör 
incitament för aktörer i offentliga organisationer att förändra ledning så att den uppfattas som 
legitim. Det innebär att förutom nyfikenhet bidrar trender till förändring.  
 
”I dagens samhälle är övergripande trender viktiga förutsättningar för ledning och styrning av 
organisationer.” (sid. 307) 
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Hur organisationer organiserar sin ledning bestäms enligt Dahl och Ivarsson Westberg (2011) i 
liten utsträckning av organisationens inre förutsättningar och specifika verksamhetsbetingelser. 
Istället förhåller sig ledande aktörer till moderna idéer, så kallade trender som består av 
föreställningar och modeller om hur organisationer bör organiseras. Anledningen till att trender 
har stor påverkan på dagens organisationer beror främst på det granskningssamhälle som växt 
fram under 1990-talet och 2000-talet. Utvecklingen har lett till en ökad tilltro till att en och 
samma managementmodell är användbar oberoende av kontext. Enligt Dahl och Ivarsson 
Westberg beror det på att dagens individer sätter högre tilltro till ledningsmodeller som lärts ut 
på universiteten snarare än de som traditionellt praktiserats av nationalstaten eller kyrkan. 
Managementmodeller som lärs ut vid universitet får status som vetenskap och har hög 
trovärdighet. Den ökande andelen universitetsutbildade inom management tillsammans med 
den snabba informationsspridning som sker via internet och granskningsorganisationer medför 
att moderna idéer som beskriver hur organisationer bör organiseras sprids snabbt och därmed 
tenderar organisationer att likna varandra.  
 
Det finns några olika grupper av aktörer som påskyndar processen att skapa 
organiseringstrender och dessa är internationella organisationer med stor betydelse ur ett 
legitimitetsperspektiv såsom EU, FN och Världsbanken. En annan grupp av aktörer är, som 
redan sagts, universitet och högskolor (Rövik, 2008). Även medier och multinationella företag 
har rollen av förmedlare av moderna organiseringstrender (Dahl och Ivarsson Westberg, 2011). 
Även om managementtrender bidrar till en utveckling mot likvärdiga organisationer så sker en 
lokal kontextualisering via översättningsprocessen. Detta bidrar till att det inte blir någon 
likriktning av organisationer. Vid förändringar tar organisationer ofta hjälp av konsulter och 
numera även av universitet och högskolor, för att skapa förståelse för förändringen och för att 
genomdriva den. I samband med organisationsförändringen skapas olika bilder av 
organisationen och den pågående förändringen. De olika aktörernas bilder av organisationen 
och den pågående förändringen möts och bidrar till en lokal kontextuell anpassning av idén 
som implementeras. Dahl och Ivarsson Westberg (2011) uttrycker: 
 
”översättningsprocesser gör att en viss modell sällan används och förstås på samma sätt i 
olika organisatoriska kontext. Detta är en förklaring till att spridning av moderna 
managementkoncept inte alls leder till en likriktning av organisationer.” (sid. 320) 
 
En fråga, med tanke på vilket inflytande olika trender har är vad som förklarar varför vissa 
idéer implementeras i större utsträckning, och ”till råga på allt” ungefär samtidigt i 
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organisationer? Czarniawska (2005) hävdar med referens till den franske sociologen och 
socialpsykologen Gabriel Tarde att det finns tre förklaringar till detta. En är att idéer som 
uppfattas vara bättre än andra blir moden. En annan förklaring är att idéerna kommer från 
aktörer som uppfattas vara bra, det vill säga har ett starkt inflytande på andra. En tredje 
förklaring är att det som imiteras behöver passa in i organisationen och det organisatoriska 
fältet.  
 
Via flera studier av svenska offentliga organisationer har Brorström och Siverbo 
uppmärksammat institutionernas betydelse för resultaten av organisationsförändringar. I det 
följande presenteras deras resonemang om institutioner som fenomen.35 Det som gör det 
intressant att presentera Brorström och Siverbos resonemang rörande institutionsbegreppet är 
att de båda under 1990-talet och 2000-talet studerat skandinaviska offentliga organisationer. De 
har studerat förändringsprocesser och använder institutionell organisationsteori som bygger på 
kritisk ekonomisk teori. Brorström (2002; 2004) hävdar att det institutionella arrangemanget 
består av både formella och informella institutioner. Regler, anvisningar och formella 
styrdokument är exempel på formaliserade institutioner. Etablerade föreställningar om hur 
saker och ting ska gå till utgör informella institutioner. Det handlar därmed om idéer som har 
anammats, internaliserats och blivit självklara. 
 
Poängen med att göra en uppdelning av institutionsbegreppet är enligt Brorström (2004) att det 
bidrar till att uppmärksamma vilket institutionellt arrangemang som dominerar i en 
organisation. Dominerar de informella institutionerna så har inte de formella institutionerna 
någon större påverkan på en enskild individ. Är förhållandet däremot tvärtom, det vill säga att 
de informella institutionerna är otydliga, så ökar betydelsen av formella regler för att beslut ska 
kunna fattas.  
 
Brorström och Siverbo (2001; 2004) presenterar ett resonemang som belyser hur 
institutionalisering går till och svårigheten att förändra institutioner.  
 
”Institutionalisering sker genom att idéer som kan innefatta instrumentella värden över tiden 
blir vanor. Idéerna blir tagna för givna och är därför mycket svåra att förändra, trots att deras 
instrumentella och gynnsamma betydelse minskat. Det som en gång var en god idé har blivit en 

                                                
35 Avsnittet bygger på Brorström och Siverbo (2001; 2004 och 2008) samt Brorström (2002; 2004).    
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rent symbolisk handling, en ceremoni till förfång för utveckling av samhälle och ekonomi.” 
(Brorström och Siverbo, 2001, sid. 23) 
 
Förändring av institutioner inom offentlig verksamhet sker mot bakgrund av dramatiska 
och/eller inkrementella förändringar. Dessa förändringar kan både vara av yttre och inre 
karaktär. De dramatiska förändringarna utgörs vanligtvis av en kris som leder till förändring av 
organisationen. I kommunerna kan det exempelvis uppstå kris vid förändrade förutsättningar 
från staten. Brorström och Siverbo hävdar i likhet med North (1993) att dramatiska 
förändringar av institutioner är ovanliga. Liknande iakttagelser gjorde jag i början av 2000-talet 
inom ramen för forskningsprogrammet som handlade om förändringsprocesser i offentliga 
organisationer (se tidigare i avhandlingen, kapitel ett och två). I offentliga organisationer 
processas vanligtvis frågor via olika offentliga politiska och administrativa konstellationer. 
Detta möjliggör ett konstruktivt prövande av institutionella arrangemang. Brorström och 
Siverbo (2001) framför att förändring av institutioner kan komma till stånd som följd av 
förändrad opinion, men traditionen bjuder motstånd. Det demokratiska systemet som finns i 
offentliga organisationer möjliggör således inkrementell förändring. För att en institution ska 
kunna förändras drastiskt krävs att många människor snabbt ändrar sina seder och 
föreställningar om hur saker och ting bör vara. Oftast krävs en drastisk kris för att en dramatisk 
förändring av institutioner ska kunna ske. Gemensamt för både dramatiska och inkrementella 
förändringar är att de uppstår när aktörer uppfattar problem. Det leder till att incitament skapas 
för att utmana det rådande institutionella arrangemanget.  
 
I kommunerna finns det enligt Brorström och Siverbo (2001) tre institutioner av betydelse för 
varför förändring sker. De tre är rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet. 
 
”Det handlar om företeelser som såväl möjliggör som hindrar handling, de är ytterst svåra att 
förändra och de lever alltid kvar i någon form vad som än händer. De utmärkande 
egenskapernas ursprung och orsak står alltså att finna i en uppsättning institutioner som är 
gemensamma.” (sid. 114) 
 
Rättvisa handlar om att de kommunala verksamheterna fördelar service till och mellan 
kommunmedborgarna på ett rättvist sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att 
kommunmedborgarna ska ges samma service. Rättviseinstitutionen kan relateras till samarbete 
och en strävan efter konsensus. Idén är att hitta lösningar som så många politiska partier och i 
förlängningen även så många kommunmedborgare som möjligt kan ställa sig bakom. Beslut 
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som fattas med så få mandats övervikt där en minoritets intressen inte kan beaktas betraktas 
inte som rättvist. Det är också till rättvisa man hänvisar när argument förs fram för att den 
kommunala verksamheten ska komma alla kommunmedborgarna tillhanda. Sådana argument 
används ofta för att de som bor utanför en centralort ska kunna ha tillgång till kommunal 
service. Institutionen rättvisa har en nära koppling till försiktighet i kommunala sammanhang. 
Organisationsförändringar som genomförs kan skapa oro och debatt om huruvida förändringen 
leder till ökad eller minskad rättvisa för såväl politiker, personal och framför allt medborgare 
(Brorström och Siverbo, 2001). 
 
Kostnadseffektivitet är en institution som blivit alltmer framträdande i takt med att 
kommunernas ekonomi kommit i fokus. Ekonomifokusering i kommunerna är ett uttryck för att 
kontrollen över kostnaderna ska vara god. En utveckling som anses behöva förhindras är att 
kommunerna lånar för att klara av tjänsteproduktion. Institutionen kostnadseffektivitet kan 
även observeras utifrån benägenheten i kommunerna att söka samarbetslösningar samt fatta 
beslut med så stor majoritet som möjligt. Att sträva efter beslut med så stor konsensus som 
möjligt innebär att de beslut som fattas sällan behöver rivas upp (Brorström och Siverbo, 2001). 
 
Öppenhet är en institution som är en förutsättning för en levande demokrati. Kommunerna är 
offentliga organisationer som förväntas värna demokratiska ideal. Generellt så accepteras 
invändningar från kommunmedborgare även om de inte alltid uppskattas. I många fall leder 
protester och medborgarförslag till att kommunen ser över fattade beslut och vidtar 
korrigeringar. För att invändningar och förslag från medborgare ska komma kommunerna till 
del krävs öppenhet. Kommuner som värnar om demokratiideal värnar också om öppenhet. En 
intressant iakttagelse är enligt Brorström och Siverbo (2001): 
 
”Att vi som forskare blev insläppta i de fem kommunerna tyder på att man i kommunerna 
bejakar kritisk granskning av verksamheten och tillskapar den öppenhet som krävs för sådana 
studier. Bara i ett mycket begränsat antal intervjuer ombads vi hantera den information som 
framkom vid intervjun försiktigt.” (sid. 118) 
 
En sammanfattning av Brorström och Siverbos resonemang visar att rättvisa, 
kostnadseffektivitet och öppenhet är institutioner som kommunala aktörer använder för att 
motivera och begripliggöra organisationsförändringar. 
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”Institutionell förändring drivs på av kriser och omgivningskrav men att den förändring som 
blir följden i en enskild kommunal organisation bestäms av det organisationsspecifika 
institutionella arrangemanget i interaktion med de lokala aktörerna.” (Brorström och Siverbo, 
2008, sid. 108)  
 
Dessa utgångspunkter har stor betydelse vid tolkningen av den empiri som jag presenterar 
senare i avhandlingen. Rövik (2008) utgör också en viktig inspirationskälla när han anlägger ett 
pragmatiskt perspektiv på den skandinaviska institutionalismen med influenser från 
pragmatismens grundare såsom Charles Peirce och John Dewey. Ett tema som går igenom 
inom pragmatismen är utpräglad skepsis till uppsplittring av den teoretisk-filosofiska 
forskningen i olika forskningsmiljöer. Uppsplittringen skapar svårigheter för att utveckla en 
övergripande kunskapssyn på den komplexa empiriska verkligheten (Rövik, 2008). Kritiken 
består i att idéer och praktiker inte existerar oberoende av varandra. Det pragmatiska 
förhållningssättet innebär ett tillåtande av att idéer och praktiker samverkar på ett komplext 
sätt.  
 
”Kunskap och idéer uppkommer ur praxisfältet genom långsamma dialektiska försök-och-
misstag-processer, men kan också materialiseras i praxisfältet och komma att förändra det.” 
(Dewey, 1923 i Rövik, 2008, sid. 46)    
 
Röviks (2008) pragmatiska perspektiv på skandinavisk institutionalism bygger på influenser 
från pragmatismen och utifrån skandinavisk institutionalism där forskare befunnit sig nära det 
som studerats. Den skandinaviska institutionalismen som inspirerats av pragmatismen präglas 
dels av en blick för och begrepp för tvetydighet, dels av en klar empirisk inriktning. Detta 
innebär att Rövik lyfter fram tvetydighet, vilket är något som karaktäriserar många av dagens 
moderna organisationer. Rövik hävdar att när teoretisering pågår på en abstrakt nivå och på ett 
relativt distanserat sätt i förhållande till empiriska observationer är det lätt att se att 
organisationer förändras utifrån en strävan mot effektivitet eller legitimitet. Men ju större insikt 
man skaffar sig om varför organisationer förändras via empiriska studier, desto mer kommer 
man att upptäcka att organisationer förändras både med hänsyn till effektivitet och till 
legitimitet. I verksamheter är de båda logikerna sammanflätade på en rad komplexa sätt. Enligt 
Rövik (2008) förändras organisationer utifrån en kombination av aktörers försök att ta till sig 
och implementera organiseringsidéer som förefaller moderna och kloka, och aktörers försök att 
hantera och lösa organiseringsproblem. Detta medför att en översättning alltid sker av en 



   101  

organiseringsidé och att det därmed alltid sker en lokal kontextuell anpassning av 
organiseringsidéer.  
 
I en senare artikel av Rövik (2011) renodlas delar av hans resonemang från 2008 med stöd av 
en metafor, virusmetaforen. I Rövik (2008) presenteras både virusteorin (se nedan) och 
translationsteorin (se ovan) och båda är inspirerade av pragmatismen och den skandinaviska 
institutionalismen. Translationsteorin utgår från att det inte med enkla medel och rationella 
tekniker går att plocka ut och föra in framgångsrika recept på hur organisationer ska 
organiseras. Anledningen till komplexiteten är enligt Rövik (2008) den problematik som 
uppstår i mötet mellan aktörers försök att implementera framgångsrika recept och samtida 
försök att hantera och lösa organiseringsproblem.  
 
Enligt Rövik (2011) finns det ett flertal empiriska studier som inte ger stöd åt 
organisationsmodemetaforen fullt ut, vilket utgör ett incitament till teoriutveckling. I den 
virusinspirerade teorin som Rövik lanserar utgår han från att det är i spänningsfältet mellan att 
aktörer i en organisation är mottagliga för nya idéer och deras behov av att hantera och lösa 
organisatoriska problem som incitament till förändring uppkommer. Människor är i vissa 
situationer inte mottagliga för virus, medan i andra situationer när immunförsvaret är försvagat 
är människor mer mottagliga för virus. De longitudinella studierna som Rövik genomfört visar 
att organisationerna och dess aktörer i vissa situationer inte är mottagliga för framgångsrika 
recept, medan de i andra situationer söker efter framgångsrika recept för att hantera och lösa 
organisatoriska problem. I vissa situationer tar sig en ny organiseringsidé in i organisationen, 
exempelvis till någon ledningsgrupp där den diskuteras, men resultatet blir att den lämnas 
därhän. Förtjänsten med virusmetaforen är att den tillåter oss att utveckla en mer differentierad 
och nyanserad förståelse för varför och hur organisationer förändras. I förslag till fortsatt 
forskning argumenterar Rövik (2011) att virusmetaforen bör fortsätta att studeras i relation till 
longitudinella studier beträffande varför organisationer förändras – dels i sin helhet och dels 
utifrån forskningsfrågor som nyanserar innehållet i metaforen. En sådan fråga kan vara varför 
organisationer är mer mottagliga för nya idéer vid vissa tidpunkter och mindre i andra. Denna 
typ av forskningsfråga besvaras bäst enligt Rövik (2011) med hjälp av longitudinella 
fallstudier.  
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4.3 Varför sker förändring – en summering av skandinavisk institutionalism   
Via fallen36 och den litteraturgenomgång som presenterats har några relevanta teorier 
identifierats som kan bidra med kunskaper om varför och hur kommunala 
ledningsorganisationer förändras. Genom att använda institutionell organisationsteori och 
specifikt skandinavisk institutionalism är avsikten att skapa förståelse för förändring av 
kommunal ledning av vård och omsorg. Gemensamt för den skandinaviska institutionalismen 
är såsom framförs av Eriksson-Zetterquist (2009) att skandinaviska forskare intresserat sig för 
organiseringens praktik, i synnerhet i offentliga organisationer. Studierna har bedrivits fältnära.  
 
En viktig utgångspunkt, för den här avhandlingen är att en organisation har sitt ursprung i det 
som pågår i samhället. Som en konsekvens till detta förändras organisationer mot bakgrund av 
att idéer som uppfattas vara på modet implementeras. Aktörer är nyfikna och tar emot nya idéer 
och prövar dem i förhållande till rådande institutionella förhållanden (Czarniawska, 2005; 
Eriksson-Zetterquist, 2009). Dahl och Ivarsson Westberg (2011) har reflekterat kring varför 
vissa idéer är mer moderna och implementeras ungefär samtidigt i organisationer. En förklaring 
är att det handlar om granskningssamhället som utvecklats under 2000-talet. 
Granskningssamhället har medfört att organisationer vill hamna högt upp på olika 
rankningslistor. Det förklarar att aktörer i organisationen anammar moderna idéer då de vill 
verka i en organisation som uppfattas som legitim (Dahl och Ivarsson Westberg, 2011).  
 
Problem och förändrade omgivningsförhållanden utgör incitament till organisationsförändring 
(Brorström och Siverbo, 2001; 2008). Ett centralt begrepp i deras forskning är det 
organisationsspecifika institutionella arrangemanget. Det institutionella arrangemanget 
påverkar de kategoriseringar och handlingsmönster som bestämmer hur omvärlden uppfattas 
och hanteras. När aktörer uppfattar problem skapas incitament till att utmana det rådande 
institutionella arrangemanget. Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för att kommunala 
organisationer förändras med hänvisning till någon/några av institutionerna rättvisa, 
kostnadseffektivitet och öppenhet. Sammanfattningsvis uttrycker Brorström och Siverbo att 
förändring drivs på av kriser, förändrade omgivningsförhållanden och problem men att den 
förändring som blir följden i en enskild kommunal organisation bestäms av det 
organisationsspecifika institutionella arrangemanget i interaktion med de lokala aktörerna.  
 
Rövik (2008) anlägger ett pragmatiskt perspektiv på skandinavisk institutionalism och hävdar 
att organisationer förändras utifrån en kombination av aktörers försök att ta till sig och 
                                                
36 Fallbeskrivningarna presenteras i de två efterföljande kapitlen, nummer fem och sex.  
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implementera organiseringsidéer som förefaller moderna och kloka och aktörers försök att 
hantera och lösa organiseringsproblem. Detta innebär att organisationer och dess 
ledningsorganisationer förändras på grund av både en strävan efter legitimitet och effektivitet.  
 
Sammanfattningsvis framträder tre centrala förklaringar till varför offentliga organisationer 
förändras. Dessa har ”kokats ned” ur det teoretiska resonemanget för att operationaliseras till 
ett verktyg som kommer att användas för att tolka den empiri som presenteras senare. I det 
följande summeras dessa kortfattat, dels i text och dels i tabellform (figur 4:1). I figuren 
tydliggörs de tre förklaringarnas olika ursprung och likheter. Likheterna är som tidigare nämnts 
att förklaringarna är framarbetade av skandinaviska forskare utifrån skandinaviska förhållanden 
och med en närhet till det som studeras via fallstudier (Skandinavisk institutionell 
organisationsteori).   
 
1) Förändring av organisationer drivs på av nyfikna aktörer som anammar organiseringsidéer 
på modet för att skapa legitimitet (Czarniawska, 2005). Granskningssamhället som utvecklats 
under 2000-talet har medfört att det blivit viktigare att uppfattas som en legitim organisation 
(Dahl och Ivarsson Westberg, 2011). 
 
2) Förändring av organisationer sker utifrån en kombination av aktörers försök att ta till sig och 
implementera trender och aktörers försök att hantera och lösa organiseringsproblem (Rövik, 
2008).  
 
3) Förändring drivs på av kriser och förändrade omgivningsförhållanden. Förmågan att hantera 
förändringar bestäms av det organisationsspecifika institutionella arrangemanget i samspel med 
de lokala aktörerna. Vid förändringar i kommunerna sker hänvisning till institutioner som 
rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet (Brorström och Siverbo, 2001; 2008).  
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FIGUR 4:1 VARFÖR FÖRÄNDRAS ORGANISATIONER – SKANDINAVISK 
INSTITUTIONALISM 
    
Senare i avhandlingen, i kapitel åtta, finns det anledning att återkomma till dessa tre 
förklaringar. I samband med diskussionen om varför och hur kommunala 
ledningsorganisationer förändras, prövas dessa förklaringars förmåga att kasta ljus över 
förändringsprocesser, om det finns fenomen som de inte förklarar och om ytterligare teoretiska 
modeller behöver utvecklas för att fördjupa förståelsen för förändring av kommunala 
ledningsorganisationer.   
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5. Linköpings kommun 
Det följande kapitlet är en beskrivning av Linköpings kommuns ledning av vård och omsorg. 
Beskrivningen handlar framför allt om den förändring som skedde några år in på 2000-talet 
men också vad som skett sedan dess, fram till 2012. I samband med studien visade det sig att 
ett flertal aktörer betraktade utvecklingen under 1990-talet som betydelsefull för att förstå den 
förändring som skedde. Det betyder att berättelsen om Linköping börjar i respondenternas 
minne, från nittiotalet och sträcker sig fram till återbesöket år 2012, en period på närmare 20 år. 
Kapitlet inleds med beskrivningar av Linköpings kommun och dess organisation. Efter det 
beskrivs förändringen av vård och omsorgens ledning. I slutet av kapitlet presenteras en 
sammanfattning.  
  
 
5.1 Linköpings kommun – en beställar-utförar organisation i förändring, 
besök och återbesök  
I folkmun och bland ledande aktörer inom Linköpings kommun beskrevs kommunen som den 
stora småstaden. I ett informationsmaterial, framtaget år 2003 i syfte att beskriva och 
marknadsföra Linköpings kommun uttrycks att Linköping är en dynamisk stad i ständig 
utveckling. Vid återbesöket 2012 var budskapet liknande, den framställs då som en stad som 
växer som aldrig tidigare. Visserligen var invånarantalet nästan detsamma 2003 och 2012, 136 
000 respektive 145 000, men i 2012 års information står det ”snart 150 000.” Vid 2003 
betraktades Linköping som en ungdomlig stad med visioner.  
 
”En stad där människor innehar ett stort mått av kunskap.” (Informationsmaterial, 2003) 
 
Ur ett befolkningsperspektiv var Linköping med sina 145 000 invånare Sveriges femte största 
stad (www.linkoping.se). Tillsammans med Norrköping som ligger cirka 4 mil öster om 
Linköping utgör städerna landets fjärde storstadsregion. Regionen har utpekats som en av 
Europas främsta IT-regioner. År 2003 ansågs Linköping ha en stor tillväxtpotential där 
målsättningen var att inom en 20-årsperiod vara en kommun med 200 000 invånare, vilket lär 
bli svårt att uppfylla eftersom ökningen av antalet invånare under de tio år som gått sedan dess 
varit relativt blygsam. Nyckeln till fortsatt expansion ansågs då vara ökad tillväxt via fler 
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kompetenta människor (Informationsmaterial, 2003). Kommunens hemsida 2012 ger en 
liknande information.  
 
”Linköping växer som aldrig tidigare. Allt fler söker sig hit för studier, arbete eller helt enkelt 
för att skapa sig en bra framtid.” (www.linkoping.se) 
 
Utifrån ett verksamhets- och sysselsättningsperspektiv beskrevs Linköping i såväl 
informationsmaterial som av ledande aktörer som en stad med högteknologisk profil. I 
Linköping fanns då, och finns fortfarande år 2012 världsklasskompetenser inom flyg, 
mjukvara, elektronik, life science och telekom. I staden finns dessutom en livskraftig IT-
industri, universitet, teknisk högskola och universitetssjukhus. Universitetet har haft en 
betydande roll för utvecklingen av nyetablerade företag.  
 
I Linköpings kommun utgjorde år 2003 flygindustrin en betydande del av näringslivet. 
Förhållandet var detsamma nästan tio år senare då ungefär 18 000 personer har någon form av 
anknytning till flygrelaterad verksamhet. Att Saab har haft ett stort inflytande kan ses när man 
vandrar genom staden. På ett flertal ställen i kommunens utemiljö finns det konstverk i form av 
flygplansmodeller. Det största företaget i Linköping är Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget). 
Saab har funnits i Linköping sedan slutet av 1930-talet och har haft och har en betydande 
påverkan på staden och dess utveckling (www.linkoping.se). 
 
 
5.2 Linköpings kommun – en beställar-utförar organisation i förändring, 
besöket 2003-2004 

 
En beställar-utförar organisation i förändring 

I början av 1990-talet var det många kommuner, framför allt större kommuner, som 
uppmuntrade privatisering och bolagisering av kommunala verksamheter. Detta gällde även 
mer företagsliknande styr- och ledningsformer. Då saknades det pengar till verksamheten i 
Linköping såsom i många andra kommuner. Det var lågkonjunktur och i Sverige var det kris 
inom banksektorn. Under några höstdagar 1992 tog Riksbanken beslutet att höja räntan till 500 
% för att försvara kronan. Lågkonjunkturen och den höga räntan medförde svårigheter för 
företag och offentliga organisationer. I Linköping ansågs beställar-utförar organisationen 
medföra besparingar. Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg 
sammanfattade diskussionen enligt följande.  
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”Man insåg att man inte hade ekonomi till det man höll på med och att man hade låtit olika 
verksamheter svälla ut till en nivå där man inte längre kände att man hade pengar till 
verksamheterna fullt ut.”  
 
En annan idé bakom införandet av beställar-utförar organisationen var att 
entreprenadförfarandet skulle borga för en viss valmöjlighet för den enskilde 
kommuninvånaren. Genom att låta flera aktörer erbjuda vård och omsorg ansågs den enskilda 
individen få möjlighet att välja den organisation som han eller hon ville få omsorg av. 
Utgångspunkten var att den uppdelade organisationen med olika växande verksamheter inte 
bidrog till någon större valfrihet för medborgaren. Dessa förespråkare argumenterade för att 
Linköpings kommun skulle uppnå en större valfrihet om kommunen genom ett 
upphandlingsförfarande valde mellan konkurrerande entreprenörer för ett verksamhetsområde 
eller en specifik verksamhet. 
 
Det fanns även en tredje idé bakom införandet av beställar-utförar organisationen. Genom att 
flera entreprenörer skulle få möjlighet att bedriva verksamhet kunde det förbättra kreativiteten 
och i förlängningen ge en bättre service. Det förväntades att olika entreprenörer skulle lösa 
samma uppgifter på olika sätt. Olika vård- och omsorgsföretag hade olika visioner och 
verksamhetsplaner.  
 
”Vi på kommunledningskontoret drar lärdomar av både bra och dåliga exempel på hur vård 
och omsorg leds.” (Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg) 
 
Det fanns således ett trefalt syfte med beställar-utförarorganisationen, det var 1) finansiella 
syften, 2) att öka valfriheten för vårdtagaren och 3) att stimulera kreativiteten. Drygt tio år efter 
införandet av beställar-utförar organisationen reflekterade den ledande tjänstemannen på 
kommunledningskontoret kring effekterna av att organisera vård och omsorg som en beställar-
utförar organisation. 
 
”Man kan fundera på vad som är utrymmet för de olika entreprenörerna. Är det så att systemet 
bara skapar ännu mer alternativ som är väldigt lika de organisationer som kommunen själv 
har. Det har varit en sådan utveckling att samhället lagstiftat och reglerat allt mer. Det har 
hänt saker kring enskilda personer inom vård och omsorg som i media rubricerats som 
vårdskandaler. Detta har fått till följd att kommunerna och andra aktörer som har 
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uppföljnings- och tillsynsansvar fått ännu flera lagar och förordningar att följa. Detta rimmar 
inte bra med tanke på att olika aktörer ska kunna organisera ledning av vård och omsorg på 
olika sätt.”  
 
Ett annat sätt att beskriva vad budskapet var vid införandet av beställar-utförar organisationen 
och vad som skedde under de därpå följande åren beskrevs av produktionens omsorgschef. 
Produktionen37 var Linköpings kommuns utförarorganisation och de utförde bland annat vård 
och omsorg i konkurrens med privata aktörer. Produktionens omsorgschef framförde att det 
från början inte blev någon formell konkurrensutsättning, vilket medförde att de kommunala 
enheterna växte fram ur den gamla organisationens geografiska områden. Dessa enheter skulle 
nu börja konkurrera med privata vårdproducerande företag.  
 
De första åren efter att beställar-utförar organisationen hade införts präglades av en försiktig 
utveckling. Cheferna skulle för första gången driva affärer. De hade att arbeta med såväl 
intäkter som kostnader i och med att enheterna omvandlades från kostnadsenheter till 
resultatenheter. För cheferna blev det viktigt att kostnaderna inte översteg intäkterna. I samband 
med omvandlingen från kostnadsenheter till resultatenheter blev det ett ökat fokus på service. 
En viktig fråga blev vad det var för tjänster, det vill säga typen och kvaliteten på den vård och 
omsorg, som skulle levereras. Konkurrensutsättningen märktes inte av i början av 1990-talet 
eftersom det tog tid att etablera en marknad. Vartefter åren gick blev konkurrensen mer 
påtaglig. För produktionens del hade det medfört flera tappade verksamhetsområden. De 
tappade helt enkelt marknader och fick dra åt svångremmen. De förlorade uppdragen skapade 
problem och därmed också incitament att förändra ledningen. Produktionens omsorgschef 
uttryckte:  
 
”År 1992 gick vi in i den här organisationen som vi fortfarande har här i Linköping. Budskapet 
på den tiden var att hela produktionen skulle delas upp i resultatenheter. Förbättrad service 
och bra resultat via entreprenörer var viktigt. Från början var det viktigt att få hem sitt avtal, 
skriva ett bra avtal och sen var det också väldigt inriktat på att gå plus. I takt med att 
konkurrensen har hårdnat och att vi inom produktionen förlorat uppdrag så har vi blivit mer 
pressade – vi har behövt se över vår organisation inför framtiden.”  
 

                                                
37 År 2012 var namnet på kommunens utförarorganisation Leanlink (www.linkoping.se). 
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År 2003 fanns det sex stycken beställarnämnder som beställde verksamhet hos antingen 
kommunala, privata eller föreningsdrivna utförare. Omsorgsnämnden var en av dessa och 
ansvarade för vård och omsorg av gamla och handikappade för inte mindre än 1.25 miljarder 
kronor (www.linkoping.se). Beställarnämndernas uppgift var att se till att kommunens 
medborgare fick den service och verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om. Den 
vägledning som beställarnämnderna hade vid upphandlingsärenden var övergripande mål som 
beslutats av politiker. Dessa mål tillsammans med kravspecifikationer som beskrev 
verksamhetens art och kvalitet utgjorde grunden för upphandlingsförfarandet (Kommunchef, 
Informationsmaterial). 
 
Det var främst på kommunledningskontoret som leddes av kommuncheferna som det arbetades 
med omsorgsfrågor i Linköping. Under åren 2003 - 2004 hade Linköpings kommun delat 
kommunchefskap. En bakomliggande idé var att eftersom kommunchefsrollen var så 
omfattande och komplex var det bäst att den delades. I Linköping hade en av kommuncheferna 
en roll som var riktad mot omvärlden medan den andre kommunchefen hade en roll som 
riktade sig in mot organisationen. Det var främst kommunchefen som var internt inriktad som 
arbetade mot vård och omsorg. Kommunledningskontoret var uppdelat i olika 
kompetensgrupper där en av dessa arbetade specifikt med vård och omsorg. Detta område 
innefattade både omsorg om äldre och individ och familjeomsorg (IFO). Det var tjänstemännen 
på kommunledningskontoret som styrde, samordnade ledningen och utvecklade den 
kommunala verksamheten. Fullmäktiges beslut om mål och budget omsattes i beställningar från 
nämnderna. Kommunledningskontoret ansvarade också för strategisk planering, ekonomi, 
personalfrågor, utvecklingsfrågor samt information. En annan viktig uppgift var att följa upp att 
verksamheter bedrevs i enlighet med ingångna avtal och enligt myndighetspraxis. Den ledande 
tjänstemannen på kommunledningskontoret som arbetade med omsorgsfrågor beskrev arbetet 
som en slags länk mellan politikerna och de olika omsorgsverksamheterna.  
 
Kommunfullmäktige i Linköping hade kommunstyrelsen och kommunledningskontoret till sin 
hjälp. Kommunstyrelsen använde kommunledningskontoret för att bereda ärenden till 
kommunfullmäktige. Kommunchefen framförde att det i Linköping hade utvecklats en 
föreställning om att kommunstyrelsen främst skulle arbeta med näringslivsfrågor och 
sysselsättning och i andra hand kommunal serviceverksamhet såsom vård och omsorg. 
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Kommunstyrelsen hade dock ett ägaransvar gentemot de kommunala bolagen som rörde miljö- 
och hållbarhet men också demokrati i stort.38 
 

Nämnden och kommunledningskontoret 
Såväl kommunfullmäktige som den lokala facknämnden, omsorgsnämnden hade 
kommunledningskontoret till sin hjälp för att verkställa beslut om mål och ekonomiska ramar. 
Det var tjänstemännen som bidrog med utredningsarbeten, var stöd vid tecknande av avtal och 
bedrev kontinuerlig uppföljning av de olika verksamheterna. Omsorgsnämnden tecknade avtal 
med antingen någon kommunal resultatenhet eller någon extern enhet som exempelvis ett 
aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett kooperativ. Enligt den ledande tjänstemannen på 
kommunledningskontoret var relationerna med chefer inom kommunens egen produktion alltid 
något mer informella jämfört med relationerna till ledningar som representerade utomstående 
organisationer.  
 
Ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret hade noterat att vård och omsorgen sedan 
början av 1990-talet blivit allt mer uppdelad mellan egen produktion och produktion av externa 
utförare. Fördelningen mellan kommunal och privat produktion varierade dock över tid men en 
trend var att verksamheten blivit allt mer privatiserad. Uppdelningen mellan kommunal 
produktion och den produktion som utfördes av externa utförare var i slutet av år 200339 jämt 
fördelad, men det kommunala utförandet tenderade att minska.   
 
Omsorgsnämnden, det vill säga beställarsidan, som ansvarade för omsorg om äldre och individ 
och familjeomsorgen (IFO) tog vid varje upphandling utgångspunkt från gällande lagstiftning 
såsom socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Uppgiften omsorgsnämnden hade var att, utifrån givna ekonomiska ramar och politiska mål, 
tillgodose invånarnas behov genom att beställa verksamhet av så god kvalitet som möjligt. 
Huvudfrågan som kontinuerligt diskuterades i omsorgsnämnden var vad vård och omsorg i 
Linköping är och vad den ska vara. Frågor som diskuterades var således: Vad är det som ska 
ingå i Linköpings vård och omsorg? Vad är det som Linköping ska erbjuda? Vad ska brukaren 
få del av och uppleva? Resultatet av denna diskussion gjordes tydlig i den årliga budgeten och i 
förfrågningsunderlaget och kravspecifikationerna. Enligt omsorgsnämndens ordförande var 

                                                
38 Kommunstyrelsen är ett politiskt organ som leds av kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta beslutande organ (Svenska kommunförbundet, 1998; Jonsson et al, 2002). 
39 Under år 2003 var trenden att de privata företagen tog över några anbud, vilket medförde att de privata 
företagens andel av den totala produktionen av omsorg om äldre ökade något.    
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denna diskussion viktig. Den ansågs bidra till en ”Linköpingsprägel” på omsorgen, inte minst 
genom att den påverkade resurstilldelningen via budgeten. Den ledande tjänstemannen på 
kommunledningskontoret inom omsorg uttryckte att det fanns en syn på den äldre i Linköping 
som vital och i stånd att göra aktiva val. Den synen dominerade när beställar-utförar 
organisationen infördes i början av 1990-talet.  
 

Vård och omsorg – förändringsdirektiv via styrdokument 
Enligt omsorgsnämndens ordförande diskuterade nämnden kontinuerligt frågan vad vård och 
omsorgen skulle innebära i Linköping. Nämndens beslut konkretiserades i budgeten och i andra 
styrdokument. Dessa material ansågs viktiga för att beskriva servicen som var riktad mot de 
äldre. Vid tecknande av avtal mellan omsorgsnämnden och utförare av vård och omsorg var de 
övergripande målen av central betydelse. Omsorgsnämndens ordförande uttryckte:  
 
”De mål som nämnden beslutar om är viktiga för all vård och omsorg i Linköping. Målen 
utgör betydande utgångspunkter vid tecknande av avtal med utförarorganisationer.”  
 
De övergripande målen låg till grund för fastställande av en konkurrensutsättningsplan. I den 
planen som kommunen fattade beslut om varje år omsattes målen till en konkret nivå. Arbetet 
med konkurrensutsättningsplanen skedde i dialog mellan främst personal inom 
kommunledningskontoret som arbetade med omsorgsfrågor och politiker i omsorgsnämnden. 
Konkurrensutsättningsplanen var ett viktigt dokument då kommunledningskontoret och 
omsorgsnämnden lutade sig mot denna plan vid varje enskilt upphandlingstillfälle. Exempel på 
mål som tillkom i början av 2000-talet på grund av direktiv från Socialstyrelsen var att chefer 
inom vård och omsorg ska ha adekvat utbildning och att kontrollspannet inte får vara för stort 
eftersom varje chef ska hinna med att ha lönesamtal och medarbetarsamtal. 
 
I Linköpings kommun fanns det ingen fastslagen gräns för hur mycket som skulle utföras av 
kommunens egen verksamhet. I stället fastställdes konkurrensutsättningsplanen (se ovan). Den 
vilade på en idé, som fastslagits via ett fullmäktigebeslut, att kommunen skulle förhindra en 
monopolutveckling. Detta innebar att kansliet och nämnden skulle arbeta för 
konkurrensutsättning. Nämnden arbetade även utifrån principer om att viss verksamhet skulle 
utföras av kommunen själv. Det handlade bland annat om att någon verksamhet kunde vara 
unik och då skulle kommunen själv bedriva den verksamheten. Ansåg nämnden att kommunen 
inte hade något att vinna på en bred upphandling så skedde en direktupphandling. Detta var 
även fallet när nämnden ansåg att tiden för upphandling var begränsad. Omsorgsnämnden 
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möttes elva gånger per år. Vid nio gånger av dessa beslutades om konkurrensupphandling. Den 
ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg tillade följande:  
 
”Hur mycket av verksamheten som ska bedrivas av kommunen själv är en fråga som 
politikerna inte släppt ifrån sig.” 
 
Till varje upphandling arbetades ett särskilt förfrågningsunderlag fram. I det arbetet utgick man 
från de övergripande lagarna och riktlinjerna samtidigt som det skedde en anpassning till de 
lokala direktiven. Nämnden hade frihet att välja vad som skulle utgöra själva 
upphandlingsobjektet. Det kunde exempelvis vara vård och omsorg inom ett visst geografiskt 
område eller så kunde det vara något enstaka vårdboende. I samband med det arbetet togs också 
ett förfrågningsunderlag fram samt en kravspecifikation. Båda dessa dokument var viktiga vid 
såväl själva upphandlingen som under den löpande avtalstiden. Dokumenten var viktiga för att 
de bidrog till att skapa förutsättningar för politiker att förändra. De bidrog till styrning, 
samordning och kontroll. Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret framförde 
att;  
 
”med hjälp av förfrågningsunderlag och kravspecifikationer anser politikerna att de kan styra 
vård och omsorgen. Dokumenten bidrar till att den övergripande ledningen kan få en 
helhetsbild över hur vård och omsorgen är organiserad i kommunen. Detta menar vi här på 
kommunledningskontoret är viktigt då vi arbetar med att samordna ledningsaktiviteter. 
Dokumenten är också viktiga vid kontroll av verksamhet och ledning.”  
 
En viktig del i förfrågningsunderlaget var kravspecifikationen av själva uppdraget. Detta 
framkom tydligt i samband med intervjuerna. Samtliga intervjuade chefer på olika nivåer i 
Linköpings kommun betonade betydelsen av specificeringen i en beställar-utförar organisation. 
I förfrågningsunderlag och kravspecifikationer tydliggjordes vilka förutsättningar som ansågs 
viktiga för att kunna uppfylla aktuella verksamhetskrav.  
 
Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret hävdade att arbetsledning och 
arbetsgivaransvar ska utgå från utföraren. Han menade att det var betydelsefullt för en utförare 
att kunna visa på hur dennes affärsidé kan harmonisera med Linköpings kommuns 
karaktärsdrag och behov av vård och omsorg. Den utförare som fick uppdraget hade lämnat ett 
konkurrenskraftigt pris men också visat på en genomtänkt strategi för anpassning till 
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Linköpings kommuns unika förutsättningar och karaktärsdrag. Omsorgsnämndens ordförande 
beskrev detta i termer av;  
 
”även om vi vill uppmuntra olika organiseringslösningar så måste de alltid gå i takt med den 
politiskt uttryckta tanken om omsorgen.”  
 
I flera förfrågningsunderlag och kravspecifikationer framkom betydelsen av att utföraren ser till 
att ledning och personal har adekvat utbildning. Detta framförde även produktionens 
omsorgschef. I det följande presenteras betydelsen av detta via ett utdrag från ett 
förfrågningsunderlag och en kravspecifikation. 
 
”Utföraren ska ha den personalbemanning som erfordras för uppdraget. Arbetsledning och 
arbetsgivaransvar utgår från utföraren. Den enskilde ska få hjälp av så få personer som 
möjligt och ska så långt det är möjligt kunna påverka vilka och hur många av utförarens 
personal han/hon får hjälp av. Möjligheter för brukaren att byta personal ska finnas. Utföraren 
ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet, att nyanställd personal 
ges nödvändig introduktion, att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med 
adekvat utbildning och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, att handledning ges till 
personal vid behov, att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen med 
beaktande av kraven på verksamheten, att personalen ges information om innehållet i 
kravspecifikationen samt att ledningen och övrig personal utbildar sig i att arbeta efter de krav 
och riktlinjer som kravspecifikationen anger och att behovet av särskilda kompetenskrav i 
verksamheten beaktas, till exempel flerspråkighet och kulturkompetens för olika 
invandrargrupper. Utföraren ska i möjligaste mån anställa funktionshindrade. Utföraren ska 
tillhandahålla praktikplatser, inklusive praktikplatser för invandrare.” (Linköpings kommun, 
Förfrågningsunderlag och kravspecifikation i samband med en upphandling, 2002) 
 
I kravspecifikationer strävade politikerna efter att belysa och tydliggöra vad brukaren ska få ut 
av verksamheten. Politikerna sa sig dock inte lägga sig i hur mycket personal det skulle finnas 
vid exempelvis ett vårdboende eller hur lönesättningen skulle utformas. Det viktiga för 
omsorgsnämnden, med stöd från kommunledningskontoret, var vilka tjänster som ingick och 
hur dessa tjänster överlämnades, det vill säga producerades och konsumerades. Även om detta 
var viktigt så hade kommunledningskontoret i uppgift att dra lärdomar av såväl bra som dåliga 
exempel på ledning. Lärdomarna kunde sedan konkretiseras i framtida kravspecifikationer. 
Vanligen utgjordes förfrågningsunderlaget tillsammans med kravspecifikationen ett dokument 
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på cirka 20-25 sidor. Ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret uttryckte att 
dokumenten hade betydelse för samsynen på vård och omsorg. Kravspecifikationerna var 
viktiga vid kontroll och styrning.  
 
”Man kan vara kritisk mot vad som beskrivs och så i dokumenten och vilken påverkan de har. 
Oavsett detta är det här viktiga dokument som bidrar till större samsyn. Vidare är dokumenten 
viktiga den dagen då det händer något eller när det inte går som det skulle göra. Dokumenten 
är viktiga och måste finnas som styr- och samordningsinstrument. Dokumenten har också 
betydelse i den pågående processen om vad vård och omsorgen är och ska vara, det vill säga 
hur den ska organiseras. Genom att man måste skriva så tvingas kommunen att förtydliga vad 
man avser med vård och omsorg.” 
 

Ledning av kommunal vård och omsorg 
I början av 2000-talet beskrevs de kommunala enheterna inom produktionens vård och omsorg 
som egna enheter, resultatenheter. Tanken att enheterna skulle skötas som ett eget företag var 
påtaglig. I samband med införandet av beställar-utförar organisationen konkretiserades idén om 
att varje enhet skulle vara en resultatenhet med ett chefskap där entreprenörskap lyftes fram. 
Från politiskt håll ville man skapa vård och omsorgsenheter som drevs av engagerade chefer 
som brann för sin enhet. Omsorgschefen för produktionen uttryckte i slutet av år 2003 att 
enheterna har skötts som egna företag. Det hade medfört att den service som gavs vid enheterna 
skiljde sig åt.  
 
”Det ser rätt olika ut ute i verksamheterna idag, även om det också finns mycket som är 
gemensamt.” (Produktionens omsorgschef) 
 
Även om budskapet, sedan införandet av beställar-utförarorganisationen, varit att enheterna 
skulle skötas som egna enheter hade ledningsstrukturerna inom enheterna utvecklats på 
likvärdigt sätt. Vid de kommunala enheterna fanns det i princip alltid en enhetschef och minst 
en biträdande enhetschef. Tillsammans bildade enhetschefen och biträdande enhetschefer ett 
ledningsteam. Detta ansågs bidra till att enheterna hade kompetens och tid att hantera 
myndighetskrav och relationer med politiker, personal, brukare och anhöriga. I det följande 
presenteras ett exempel på hur en större kommunal enhet inom vård och omsorg hade valt att 
organisera ledning år 2003.  
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Sammantaget var det cirka 120 anställda som arbetade inom enheten. De personalkategorier 
som verkade inom enheten var chefer, receptionister, sjuksköterskor, vårdbiträden, vårdare, 
personliga assistenter, anhöriganställda, kokerskor, ekonomibiträden samt fritidspersonal. 
Enheten leddes av en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Enhetschefen hävdade att 
idén med att ha en enhetschef och två biträdande enhetschefer utgick från en tanke om att det 
var en bra plantskola för andra framtida chefsuppdrag. En annan bakomliggande idé var att 
cheferna kunde stötta varandra med kompetens och under semestertider. Enhetschefen menade 
att cheferna hade olika styrkor avseende ekonomi och personaladministration och att man 
strävade efter att göra detta till en fördel. En tredje idé var att cheferna i princip alltid tog beslut 
gemensamt. Enhetschefen framförde:  
 
”Man är aldrig ensam i ett beslut.”  
 
En ytterligare idé handlade om en anpassning till Socialstyrelsens rekommendationer om att det 
inte bör vara mer än cirka 30-40 anställda under en chef.  
 
”I och med att vi är en så pass stor enhet behöver vi vara flera chefer som delar på 
ledarskapet. Det är viktigt att de anställda kontinuerligt blir sedda och att vi känner dem. Det 
är också viktigt att de ser oss ute i verksamheten.”   
 
Resultatenheten bestod av flera servicehus. Man hade valt att lägga tonvikt vid samarbete 
mellan servicehusen inom enheten. Detta ansågs viktigt för att skapa en helhet av enheten och 
för att de anställda skulle uppleva att de blev sedda. Enhetschefen framförde: 
 
”Eftersom vi vill att de anställda kontinuerligt ska se någon av oss chefer så är det viktigt att 
någon av oss allt som oftast finns på plats vid enheterna. Mot bakgrund av detta är det bra att 
vi är tre chefer som i princip delar på chefskapet även om det är jag som formellt är chef och 
de andra två är biträdande chefer.”  
 
Inom enheten hade personalen tilldelats olika ansvar över områden som exempelvis 
fritidsverksamhet. Områdesansvaren byggde på att arbetsgrupperna själva fördelade vem som 
ansvarade för vad och vad som ingick i de olika områdena. Inom organisationen fanns även 
brukarråd. Brukarråden innebar en form av övergripande verksamhetsråd där representanter för 
boende, personal, enhetschefer eller biträdande enhetschef och politiker från omsorgsnämnden 
träffades för att diskutera aktuella verksamhetsfrågor. Enligt enhetschefen var brukarrådet ett 
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viktigt inslag i ledningen av vård och omsorg eftersom ett flertal aktörer träffades vid dessa råd 
för att stämma av verksamheten och för att diskutera framtiden.  
    

Problem, nya idéer och förändrad ledning 
Den övergripande organisationen i Linköpings kommun låg fast, det vill säga beställar-utförar 
organisationen var en realitet under de första åren på 2000-talet. Även om organisationsformen 
låg fast skedde kontinuerliga förändringar i budgetar, förfrågningsunderlag och 
kravspecifikationer. De stora förändringarna kring sättet att organisera ledningen inom den 
kommunala vård och omsorgen skedde några år in på 2000-talet. Produktionen sades behöva 
stärka konkurrenskraften, utveckla en mer likvärdig service, en mer homogen hantering av 
myndighetsbeslut och skapa bättre arbetsvillkor för framför allt enhetschefer. Det sistnämnda 
handlade om att få bättre stöd i arbetet att hantera ledarskap och leva upp till 
myndighetskraven. 
 
Enligt produktionens omsorgschef gick produktionens vård och omsorg bra under de första 
åren efter att beställar-utförar organisationen införts. Förklaringen låg till stor del i att 
konkurrensen inte hade kommit igång och att avtalen till en början var fördelaktiga. Efter det 
följde några kärvare år under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Konkurrensen 
hårdnade och kommunledningskontoret utvecklade en bättre förmåga att skriva 
förfrågningsunderlag och avtal. Produktionens omsorgschef uttryckte:  
 
”När det hade gått några år, då började det hända saker. Då blev konkurrensutsättningen 
verklig. Inom produktionens omsorg pågick mycket diskussioner om organiseringslösningar. 
Det var under dessa år som konkurrensutsättningen började på allvar och då tappade 
produktionens omsorg en hel del verksamhet. Kommunens produktion förlorade allt flera 
upphandlingar. Fortfarande var budskapet att produktionen skulle bestå av resultatenheter. 
Resultatenheten skulle gärna skötas som en egen liten firma. Det betydde att mycket av 
samarbetet försvann mellan enheter eftersom man hade fullt upp med sitt eget. Det viktiga var 
att den egna enheten skulle bära sig.”  
 
Vid intervjuer med produktionens omsorgschef och med ledande tjänstemannen för 
kommunledningskontoret inom omsorg framkom att rollen som chef för produktionen medfört 
betydande möjligheter att påverka ledningen. Produktionens omsorgschef uttryckte följande 
rörande utvecklingen av ledningen.  
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”Vi har haft mycket olika direktörer under den här tiden. Först hade vi en direktör som 
framförde budskapet att vi skulle vara små företag. Det var de direktiven han hade. Sen kom 
nästa direktör och det blev ganska tufft för henne. Hon var sjukskriven under en ganska lång 
period precis i början av sin tjänst. Men sen kom hon tillbaka och tog ett tag i det här med 
organisationen. Hon hann starta en organisationsförändring på så sätt att arbetsgrupper 
började bildas. Arbetsgrupper som satt igång och arbetade fram förslag på hur det skulle 
kunna bli bättre. Sen blev hon kommunchef (delat chefskap)40 och då kom det in en annan 
produktionsdirektör. Han var bara tillförordnad för en viss tid under rekryteringsfasen av en 
ny produktionsdirektör. Han som var emellan fortsatte det arbetet som den tidigare direktören 
dragit igång. Han gjorde det väldigt grundligt vilket medförde att det tog lång tid innan man 
hade hunnit titta på alla delarna. Efter det kom då vår nuvarande produktionsdirektör. Det var 
i våras (år 2003). Han såg väl ganska direkt att vi måste göra en omorganisation och få 
ordning på det här.”  
 
En enhetschef som medverkat till förändringen av ledningen beskrev arbetet med att stödja 
chefer i kommunala produktionen när de pressades av en ökad konkurrens. Enligt enhetschefen 
arbetade man grundligt under flera år för att hitta en långsiktig lösning för ledningen.  
 
”För några år sedan började det med att man skulle se över ledningen. Det har man nu gjort. 
Det har funnits en styrgrupp vid namn ORUST som betyder organisationsutveckling och stöd 
för chefer. Från början handlade det om att konkurrensen hårdnade, många chefer gick in i 
väggen och att enheterna utvecklades olika. Frågan ORUST-gruppen arbetade med var om vi 
gör rätt saker på rätt sätt? I dagsläget har man kommit så långt att man bestämt sig för hur det 
ska se ut. Man har funderat ut vad som behövs för att göra ledningen bättre.”  
 

Mot en ny ledningsorganisation 
Från och med januari 2004 var produktionens vård och omsorg organiserad på ett nytt sätt. En 
enhetschef menade att organisationsförändringen var en produktionsangelägenhet. Hon beskrev 
att anledningarna till att en ny ledningsstruktur infördes var för att spara pengar, bli mer 
konkurrenskraftig och att enheterna skulle utvecklas på ett enhetligt sätt. Likvärdig service 
inom hela produktionen ansågs viktigt. Målen beskrevs i termer av ett tydligare ledarskap, att få 
ordning och reda och att få struktur på verksamheten. Arbetet skulle leda till en bättre och mer 
likvärdig service och en bättre hantering av myndighetskrav.  

                                                
40 För mer information om delat kommunchefskap se tidigare i kapitlet. 
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”Enheterna ska utföra sitt uppdrag utifrån givna ramar och inget annat.” (Enhetschef)  
  
Bakgrunden till vård och omsorgens förändring var att stärka konkurrenskraften, skapa en mer 
gemensam utveckling inom produktionen och att stärka enhetscheferna i rollen som 
affärsdrivande producenter. Det framkom även att produktionen arbetade utifrån fyra idéer för 
att uppnå förbättrad ekonomi, få en mer likvärdig service och en bättre hantering av 
följsamheten till myndighetskrav. Såväl produktionens omsorgschef som enhetscheferna 
beskrev i slutet av år 2003 att den första idén var att skapa ordning och reda i den nya 
organisationen. De tre andra idéerna var att förbättra samarbetet mellan enheterna, att öka 
delaktigheten hos medarbetarna och att skapa en tydligare organisation.   
 
”Det finns en hel del att önska i gemensamma rutiner och policies som följs av alla. Det kanske 
har funnits lite här och där och det har funnits produktionsövergripande, men det har inte varit 
känt och förankrat, så det har inte följts av alla.” (Produktionens omsorgschef)  
 
En enhetschef framförde att de nya områdescheferna ville skapa mer gemensamma policies och 
en mer gemensam identitet. En annan idé som man arbetade med var att öka samarbetet mellan 
enheter inom respektive områden.  
 
”Vi måste hjälpas åt för att klara det här för att ekonomin är katastrofal. 
Konkurrensutsättningen är riktigt hård och vi vill fortsätta att bedriva omsorg. En nyckel för 
att klara av att ta tillvara våra resurser bättre är att cheferna mellan enheter förbättrar sin 
samverkan.” (Produktionens omsorgschef)  
 
Delaktighet mellan medarbetare var en tredje idé som produktionsledningen ville skapa i den 
nya organisationen. I den tidigare organisationen var det många medarbetare per chef. På 
enheterna fanns en enhetschef samt några biträdande enhetschefer. Inom produktionsledningen 
fanns en verksamhetsområdeschef och en biträdande verksamhetsområdeschef. Sättet att 
organisera ledningen hade medfört problem med att cheferna i vissa situationer gav olika 
budskap. Ledningsorganisationen hade inneburit att personal ibland inte kunnat få besked i 
angelägna ärenden. Produktionens omsorgschef uttryckte att det varit en oklarhet i 
organisationen. Genom att tillsätta en chef på varje nivå ansåg hon att bättre förutsättningar för 
en tydligare organisation och en mer likvärdig service till omsorgstagarna skulle skapas. Mot 
bakgrund av detta utvecklades den fjärde idén om att skapa en större tydlighet. 
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Det var god uppslutning bland enhetschefer och produktionens ledning kring idéerna och målen 
med den nya organisationen. Det fanns dock krafter ute bland enheterna som inte var i linje 
med de fyra idéerna. En enhetschef framförde att ett grundläggande behov inom enheten sedan 
lång tid tillbaka varit samverkan mellan verksamheter. Hon beskrev att enheten levt med 
samverkan och samverkansbegreppet över generationer. Samverkan mellan verksamheterna 
och med politikerna var något som fanns redan från början. Enhetschefen uttryckte att det 
kommit att uppfattas som gammalmodigt att arbeta med samverkan mellan olika verksamheter 
och med politiker på enhetsnivå. Ett uttryck för detta var:  
 
”I samband med den nya organisationen måste vi lära oss att släppa en del av tanken om 
samverkan. Det kan jag känna är lite tufft. I framtiden ska samverkan ske på områdesnivå och 
för vår del kommer det handla allt mer om att verkligen lusläsa kravspecifikationerna och att 
inte göra något mer än vad som är specificerat.” 
 

Produktionens nya ledning  
Produktionens omsorgschef konstaterade att i den nya organisationen som började gälla från 
och med januari 2004 hade enheterna tagits bort och områden hade skapats. Nitton enheter 
hade blivit fem områden. Varje område leddes av en chef som inte hade någon biträdande chef. 
Områdescheferna ingick i en ledningsgrupp som leddes av produktionens omsorgschef. 
Produktionsdirektören ledde en ledningsgrupp där omsorgschefen ingick. Produktionens 
omsorgschef beskrev att varje områdeschef ledde mellan sex till tolv verksamhetschefer. På 
varje verksamhet fanns det en chef.  
 
I samband med att den nya ledningsorganisationen togs i bruk fanns en strävan att förbättra för 
cheferna inom vård och omsorg. Varje områdeschef skulle få tillgång till stabsfunktioner i form 
av ekonomi och personalstöd. Detta ansågs viktigt för att stödja cheferna men också för att vara 
bättre rustade vid anbudsförfarande. Produktionens omsorgschef uttryckte sig enligt följande: 
 
”I den nya organisationen kommer varje område att stärkas upp med minst en halv 
personaladministratör och ekonom vardera. Så har det inte varit tidigare och detta har 
medverkat till att enhetscheferna och biträdande enhetschefer haft fruktansvärt mycket att 
göra. Det har varit svårt att hinna med att ha kontroll över alla regler och normer och det har 
varit svårt att få tid till eget lärande i rollen som chef. I den nya organisationen ska det bli 
fungerande ledningsteam ute i områdena. Det ska bli ordning och reda och rätt person ska 
göra rätt sak. Där har det varit alldeles för oredigt över åren. Väldigt mycket har dock skötts 
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bra så det är inte det. Sammantaget har det dock varit en gräslig situation för enhetscheferna 
och det ska bli bättre för verksamhetscheferna i den nya organisationen.”  
 
Den nya ledningen medförde en bättre arbetssituation för chefer i och med att 
upphandlingsförfarandet centraliserades. Omsorgschefen inom produktion beskrev att vid 
upphandlingar skulle produktionen omsorg vara den som stod bakom upphandlingar. Arbetet 
med att ta fram underlag till anbudsförfarandet skedde via ett samspel mellan verksamhetschef, 
områdeschef och med chefen för produktionens omsorg. Som stöd i arbetet medverkade såväl 
ekonom som personaladministratör. Tidigare hade detta skötts av enhetscheferna. Arbetet hade 
skett på kvällstid då det var ett arbete som inte hanns med inom ramen för det ordinarie arbetet. 
Enhetscheferna vittnade om att detta hade varit ett påfrestande arbete. I framtiden var det 
chefen för produktionens omsorg som var ansvarig. Produktionens omsorgschef konstaterade:  
 
”Mot bakgrund av den konkurrens som blivit verklig i Linköpings kommun och mot bakgrund 
av att vi förlorat många upphandlingar har vi varit tvungna att se över vårt sätt att organisera 
hanteringen av anbudsförfarandet. Genom att vi nu kan använda produktionens samlade 
resurser vid anbudsförfarande tror jag att vi kommer stå bättre rustade i konkurrensen. Det 
nya arbetssättet innebär att verksamhetschefernas arbetssituation förbättras och de kan 
fokusera på omsorgen.”  
 
Produktionens omsorgschef hävdade att den nya ledningen var mer centraliserad än tidigare 
och att den centrala ledningen tog tillbaka delar av chefskapet. I framtiden räknade man med att 
dialogen med den politiska ledningen i huvudsak skulle ske på produktionsövergripande nivå.  
 
 
5.3 Återbesöket 2012 – två nämnder och ledningsförändringar hos den 
kommunala utföraren 
Vid återbesöket 2012 var Linköpings vård och omsorg fortfarande organiserad utifrån en 
beställar-utförar organisation. När alliansen kom till makten i samband med valet 2006 skärptes 
återigen idén om konkurrensutsättning. Alliansen hävdade att all verksamhet ska 
konkurrensutsättas om inte synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl kunde exempelvis handla 
om ett handikappboende med brukare som var beroende av en personalgrupp med såväl djup 
som bred kompetens gällande den specifika målgruppen. Omsorgsdirektören konstaterade:  
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”Det är konkurrensutsättningsplanen som vägleder oss i vårt arbete. Det finns en 
konkurrensutsättningsplan för äldrenämnden och en för omsorgsnämnden. All verksamhet ska 
konkurrensutsättas om inte synnerliga skäl föreligger. Ska vi göra ett undantag och inte 
konkurrensutsätta så måste jag inför den nämnd som är aktuell ha väldigt välgrundade skäl till 
att inte konkurrensutsätta.”  
 
Tron på professionella aktörer var enligt planeringsledarna, omsorgsdirektören och 
äldrenämndens ordförande stark i Linköping. Enligt äldrenämndens ordförande hade dock 
Linköpings kommun och dess ledande politiker allt mer kommit till insikt om att det var viktigt 
med tydliga regelverk via kravspecifikationer för att kunna styra professionella aktörer i 
önskvärd riktning och för att minimera osäkerhet.  
 
”Kan politiken leverera ett bra regelverk, vilket jag anser att vi i Linköping i grund och botten 
gör, så får chefer inom såväl den egna utföraren och externa utförare tydliga ramar att 
förhålla sig till. Kombinationen av tydliga regelverk och tron på professionella aktörer medför 
att kommunen skapar bra förutsättningar för chefer att leda vård och omsorg på ett 
motiverande sätt. Regelverket skapar tydlighet och tron på professionella aktörer medverkar 
till att upprätthålla en god motivation hos chefer, specialister och medarbetare.” 
 
I och med att kommunens vård och omsorg var organiserad utifrån en beställar-utförar 
organisation så innebar det enligt omsorgsdirektören en strävan mot neutralitet. 
Omsorgsdirektören hävdade att;  
 
”Fokus är på medborgarna i Linköping och politiken. Det gäller att ha ett öra mot politiken 
och ett öra mot medborgarna. Utifrån de medel som finns tillgängliga så handlar det om att ge 
medborgarna, brukarna den bästa möjliga vården och omsorgen. Har Leanlink, Attendo eller 
någon annan organisation fått förtroendet att bedriva omsorg så ska jag inte lägga mig i vem 
det är som utför servicen. Huruvida det är en bra service som ges får uppföljningar och 
utvärderingar visa.” 
 
Sedan några år tillbaka hade Linköping enbart en kommunchef. Under några år in på 2000-talet 
hade kommunen som bekant ett delat kommunchefskap med motiveringarna att rollen som 
kommunchef är för komplex för en person samt att ett delat kommunchefskap möjliggör en 
fokusering på externa relationer och på kommunal kärnverksamhet. Dessa idéer hade 
kommunen släppt sedan några år tillbaka. En av kommuncheferna fick sluta då han enligt de 
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ledande politikerna inte motsvarade förväntningarna. Kommunchefen var linjechef, vilket 
innebar att hon var chef över cheferna. Enligt äldrenämndens ordförande arbetade 
kommunchefen i huvudsak med de administrativa processerna i Linköping och i det ingick att 
leda kommunens administrativa ledningsgrupp som hade möte varannan vecka.  
 
Den administrativa ledningen leddes av kommundirektören. Till sin hjälp med den strategiska 
ledningen och styrningen av kommunen fanns kommundirektörens stab i vilken utvecklings-, 
personal-, ekonomi- och kommunikationsdirektören ingick samt den administrativa direktören 
och kommunens näringslivschef. I kommunledningsgruppen ingick förvaltningscheferna 
(utbildningsdirektören, kultur och fritidschefen, samhällsbyggnadsdirektören, 
omsorgsdirektören, socialchefen samt utförardirektören). Kommunledningsgruppen arbetade 
med ledning och styrning av kommunövergripande strategiska huvudprocesser. 
Omsorgsdirektören reflekterade enligt följande kring chefsrollen och dess koppling till 
helhetsansvar och ansvar för förvaltningen.  
 
”De frågor som jag hanterar har inte högsta status i en kommun som Linköping. Det är dock 
så att det är vård och omsorgsfrågorna som har betydelse när det bränner till i kommunen. 
Verksamhetsområdet har också stor påverkan på ekonomin i kommunen. Lyckas vi bra så 
skapar det förutsättningar för att andra verksamheter kan få mera medel till sitt förfogande för 
att förbättra det nuvarande och framtida Linköping. Även om jag är ansvarig för vården och 
omsorgen i Linköping så medverkar jag i kommunens ledningsgrupp och jag vill att vi ska ha 
bra trafiklösningar, att ungdomarna ska ha bra aktiviteter på fritiden och det ska finnas bra 
skolor etcetera. En del av mitt uppdrag är att se till att vården och omsorgen i Linköping 
presterar bra utifrån rimliga medel. Den andra delen i mitt uppdrag är att lyfta blicken och se 
helheten. I kommunen är det mycket tydligt uttalat från kommunchefen att man både har ett 
ansvar för sin del, men även för helheten.”   
 
Enligt omsorgsdirektören var det tydligt uttryckt att det finns ett helhetsansvar och ett 
decentraliserat ansvar. För omsorgsdirektören innebar det decentraliserade ansvaret att det var 
han som var ansvarig för vården och omsorgen inför nämnderna. Omsorgsdirektören hade 
kontakt med kommunchefen, via mail, telefon och ledningsgruppsmöten. Enligt 
omsorgsdirektören förekom det aldrig några frågor om verksamhetsområdet från 
kommunchefen. 
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”Kommunchefen har aldrig under den tid jag har varit chef besökt det hus som vi sitter i. Nu 
har jag även ett kontor i stadshuset och arbetar där ibland och då har jag ett rum mycket nära 
kommunchefens rum. Vi pratar dock inte vård och omsorgsfrågor. Vi pratar allmänna frågor 
och jag förstår att det är på detta sätt eftersom hon är väldigt upptagen med helheten och de 
frågor som hon driver. Mina frågor är även hennes frågor, men hennes förväntan på mig är att 
jag sköter mina frågor på ett professionellt sätt.”  
 

En nämnd blev två 
Vid återbesöket 2012 hade omsorgsnämnden delats upp i en omsorgsnämnd och en 
äldrenämnd. Förändringen från en nämnd till två nämnder byggde på problem med att de 
politiska frågorna blev för övergripande när det enbart fanns en nämnd. Efter uppdelningen av 
nämnderna blev omsorgsdirektören ansvarig mot båda dessa nämnder. Omsorgsdirektören 
ansvarade för en årlig budget på över 1.9 miljarder kronor. Han hade även till uppgift att leda 
vård och omsorgskontoret som var den administrativa enhet som beställde, följde upp och 
utvärderade vård och omsorg i Linköping. Enligt omsorgsdirektören medförde uppdelningen av 
omsorgsnämnden mer arbete för den administrativa ledningen. Omsorgsdirektören uttryckte:   
 
”Den tidigare omsorgsdirektören var enbart ansvarig tjänsteman mot en nämnd. Idag är jag 
ansvarig mot två nämnder vilka är omsorgsnämnden och äldrenämnden. Två nämnder innebär 
mer arbete för den administrativa ledningen jämfört med en nämnd. Politik handlar om att 
vilja och idag är det två nämnder med politiska viljor som ska servas med underlag och 
politiska beslut ska verkställas. När det var en nämnd var det 22 politiker och idag är det 44 
politiker i de båda nämnderna. Sammantaget innebär detta att det är flera frågor som 
behandlas och mer underlag som behöver arbetas fram.” 
 

En betydelsefull utredning och konstruktiv kritik 
Under perioden fram till 2012 ökade betydelsen av utvärderingar och mätningar beträffande 
kostnader, personal- och brukarnöjdhet. Det ansågs viktigt att kraven som beskrivs i 
kravspecifikationerna gick att följa upp. I en utredning framkom att uppföljningar måste bli mer 
kontinuerliga och att det även behövde utföras mer planerade och oplanerade 
verksamhetsbesök. Enligt planeringsledarna, omsorgsdirektören och äldrenämndens ordförande 
kom de problem som utredningen uppdagade att diskuteras under 2012. Äldrenämndens 
ordförande ansåg att det var rimligt att några av de uppdagade problemen får organisatoriska 
konsekvenser.   
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Samtidigt som utvärderingen pekade på vissa brister visade senare års statistik nöjda brukare, 
låga kostnader samt nöjda medarbetare - Linköping hade presterat bra. I flera fall hade 
Linköping varit den kommun bland jämförbara kommuner som presterat bäst. 
Omsorgsdirektören hävdade att:  
 
”Vid jämförelser med andra kommuner ligger vi väldigt bra till när det gäller nöjda brukare 
och vi har låga kostnader. Jag som chef ska inte skämmas för låga kostnader om vi samtidigt 
kan visa på nöjda kunder och en progression avseende detta. Idag har vi en väldigt bra 
ekvation – en sådan som många andra kommuner strävar mot.” (Omsorgsdirektören) 
 
Enligt omsorgsdirektören hade statistiken under de senaste åren blivit mer tillgänglig och den 
hade också blivit viktigare. Linköpings vård och omsorg följde statistiken och de jämförde sig 
med jämförbara städer. De goda resultaten kylde av missnöje och andra incitament till att 
förändra grunderna i hur kommunen organiserar sin ledning.  
 
”Eftersom olika typer av index och statistik indikerat att kommunen hanterar vård och omsorg 
på ett tillfredställande sätt så har inte det utgjort något incitament till att förändra ledningen 
av vården och omsorgen.” (Äldrenämndens ordförande)  
 
Trots att mycket talade för beställar-utförar organisationen och det nuvarande sättet att 
organisera kommunens ledning av vård och omsorg började emellertid såväl 
oppositionspolitiker som majoritetspolitiker ifrågasätta organisationsmodellen. För att skapa 
underlag för en fortsatt diskussion tillsattes utredningar som granskade organisationsmodellen. 
Omsorgsdirektören framförde att ”i media har idéer om Linköping som en framtida 
kvalitetskommun förts fram, men något konkret förslag finns inte och om det blir aktuellt så 
kommer det att dröja flera år.”  
 

Leanlink – en förändring från områdeschefer till verksamhetsutvecklare  
Enligt affärsområdeschefen för äldreverksamheten och samtidigt ställföreträdande chef för 
Leanlink (den kommunala utföraren bytte 2009 namn till Leanlink) har utvecklingen fortsatt i 
samma riktning som den organisationsförändring som skedde några år in på 2000-talet. 
Utvecklingsinriktningen handlade om att effektivisera, standardisera och att arbeta utifrån 
processbeskrivningar. Även om inriktningen var densamma hade Leanlink41 hanterat en del 

                                                
41 Namnet Leanlink bygger på kärnvärdena lojalitet, empati, ansvar och närhet.   
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problem över åren men enligt affärsområdeschefen var problemen inte över. När det gällde 
äldreomsorgen utförde den kommunala utföraren i början av 2012 cirka 40 % av den totala 
hemtjänsten och prognoserna pekade mot att Leanlink i slutet av 2012 skulle sjunka till cirka 
28 % när det gällde vårdboende. Utvecklingen oroade affärsområdeschefen då hon ansåg att 
Leanlink började närma sig en undre gräns där de inte kunde säkerställa en god vård och 
omsorg för Linköpingsborna.   
 
”Förlorar vi fler upphandlingar är min bedömning att vi inte kan garantera en kvalitativ vård 
och omsorg i Linköping och kunna ta det yttersta ansvaret och ta över om någon extern 
utförare skulle sluta upp att leverera vård och omsorgstjänster.” (Affärsområdeschef för 
äldreverksamheten) 
 
Enligt omsorgsdirektören var det en politisk fråga huruvida det skulle finnas någon undre gräns 
för hur liten andel den kommunala utföraren kunde ha och fortfarande ta ett yttersta ansvar som 
lagen krävde.  
 
Även om idéerna bakom ledningen för den kommunala utföraren av omsorg om äldre var 
desamma hade förändringar skett i ett avseende. En första förändring var att utformningen av 
förfrågningsunderlag och kravspecifikationer hade större betydelse än i början av 2000-talet. 
Affärsområdeschefen hävdade att:  
 
”Utformningen av dessa dokument har betydelse för vilken aktör som ska ha bäst 
förutsättningar att vinna anbudet. Kostnaden för medarbetare motsvarar 82-85 % av hela 
budgeten och vi har en lägsta gräns för bemanning som vi betraktar som godtagbar. Leanlink 
har vid upphandlingar som gjorts utifrån modellen med kvalitetskriterier tidigare varit 
framgångsrika i att vinna anbud men när upphandlingar genomförts utifrån lägsta pris har 
Leanlink haft svårt att konkurrera.”  
 
En annan lärdom handlade om betydelsen av uppföljningar och utvärderingar. Under de senaste 
åren har dessa aktiviteter blivit allt mer förekommande och det välkomnade Leanlink i 
förhoppning om fokus på kvalitet snarare än kostnad. Den kommunala utföraren gjorde 
bedömningen att uppföljningar och utvärderingar kommer att bli vanligare framöver eftersom 
det handlar om att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Enligt såväl planeringsledarna som 
affärsområdeschefen var det en nationell trend. Uppföljningar och utvärderingar i syfte att mäta 
ansågs växa sig starkare.   
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I samband med organisationsförändringen 2004 arbetades en gemensam affärsplan fram och 
den uppdateras varje år. Affärsplanen hade på grund av en del problem justerats över åren, men 
grunderna i den var desamma. I samband med organisationsförändringen 2004 arbetades det 
även fram uppdragsbeskrivningar för chefer. Över åren hade uppdragsbeskrivningar reviderats 
och blivit tydligare. Insynen i varandras verksamheter hade blivit bättre med åren.  
 
”Verksamhetschefer samarbetar med varandra och idag får man betydligt mer enhetliga svar 
från chefer inom Leanlink och detta bottnar i affärsplanen och uppdragsbeskrivningar.” 
(Affärsområdeschef för äldreverksamheten) 
 
Affärsområdeschefen hävdade att verksamhetsstrukturen förbättrats genom ett förfinande av de 
idéer som låg till grund för förändringen av ledningen 2004. Grunderna var enligt 
affärsområdeschefen kvar, men problem med tappade marknadsandelar hade medfört 
förändringar av ledningen.  
 
”Leanlink har sedan 2004 tappat marknadsandelar, vilket medförde att behovet av 
områdeschefer minskade. För några år sedan, år 2008, tog Leanlink bort områdescheferna och 
istället tillsattes verksamhetsutvecklare. Bakgrunden till denna ledningsförändring var problem 
med tappade marknadsandelar i kombination med nya idéer om att verksamhetsutvecklare är 
viktigt för Leanlinks framtida ledning. Efter borttagandet av områdeschefer är jag som 
affärsområdeschef ansvarig för 27 verksamhetschefer. Som stöd i ledningen finns även 
stabspersonal i form av ekonom, HR-specialist och verksamhetsutvecklare.” 
 
Affärsområdeschefen beskrev att de idéer som arbetades fram under tidigt 2000-tal i ORUST-
arbetet fortfarande håller. Affärsområdeschefen hävdade att det blev naturligt att gå tillbaka till 
idéerna från ORUST för att arbeta fram en hållbar förändringsstrategi. Ledningen för Leanlink 
skulle stå bättre rustade inför framtiden. Den huvudsakliga lösningen blev att tillsätta 
verksamhetsutvecklare som en del i ledningen. 
 
”Vi har behållit staberna så att det inom funktionsområdena finns bra med tillgång till 
personal- och ekonomistöd. Tankarna från ORUST-tiden håller således fortfarande eftersom de 
flesta uppdragsbeskrivningar som arbetades fram via ORUST i grund och botten är desamma 
även om de över åren förfinats utifrån konstruktiv kritik. Vi har tillsatt verksamhetsutvecklare 
som stöd till mig och till verksamhetschefer. Verksamhetsutvecklarna är idag tre stycken i 
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Leanlink varav äldreomsorgen har en. Den arbetar som motor vid förändringsarbeten 
tillsammans med mig och verksamhetschefer. Verksamhetsutvecklarna arbetar även med 
uppföljningar och utvärderingar. Verksamhetsutvecklaren (äldreomsorg) tillhör staben som är 
underställd mig. I staben ingår verksamhetsutvecklaren samt personaladministratörer och 
ekonomer. Verksamhetsutvecklarna har en akademisk examen och de är personer som trivs 
med att arbeta med såväl utredningar som utvecklingsfrågor inom Leanlinks tre affärsområden 
inom vård och omsorg.”  
 

Professionstanken fortsatt stark och brukarråd i fokus 
Enligt planeringsledarna var idén om att chefer ska ha en adekvat utbildning fortsatt stark i 
Linköping. Detta bekräftades av affärsområdeschefen som uttryckte att chefer ska vara 
högskoleutbildade och andelen anställda som är utbildade undersköterskor ska vara hög. 
Kontrollspannet var enligt affärsområdeschefen underordnat professionstanken vilket gjorde att 
maxtaket var högt satt. I kravspecifikationerna för vårdboende fanns ett maxtak som var 50 
medarbetare per chef.  
 
Brukarfokuset hade under de senaste åren vuxit sig starkare i Linköping. Som en konsekvens 
av detta hade brukarråden återigen fått en viktigare roll. Brukarråden var inom Leanlink vanligt 
förekommande och vid dessa medverkade kontaktpolitiker från äldrenämnden. I brukarråden 
gjordes uppföljningar men de var också viktiga arenor för brukarna då de vid dessa möten hade 
möjlighet att föreslå idéer. Utöver detta framkom att politiker från äldrenämnden genomförde 
kontinuerliga besök inom äldreomsorgen. Vid dessa besök ville politikerna ha svar på vissa 
frågor och det var politiker som höll i dagordningen.  
 
Affärsområdeschefen ansåg att Leanlinks service var betydligt mer enhetlig 2012 jämfört med i 
början av 2000-talet. Anledningen till att organisationen hade lyckats med detta berodde på 
tydliga chefsbeskrivningar och att samverkan mellan enheterna hade förbättrats över åren. En 
annan anledning var enligt affärsområdeschefen att delaktigheten hos medarbetarna hade ökat, 
med undantag vid upphandlingar. Affärsområdeschefen hävdade att:  
 
”Delaktighet hos medarbetarna är något vi tycker om att arbeta med, men om det närmar sig 
en upphandling är det inte poängfullt att arbeta med delaktighet eftersom man inte vet om man 
får fortsätta att bedriva vård och omsorg.” 
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5.4 Förändring av Linköpings ledning 2003-2012 – en sammanfattning 
I det följande sammanfattas förändringen av Linköpings ledning av vård och omsorg.  
 

Linköpings kommun – Förändringar inom ramen för beställar-utförarorganisationen 
På övergripande nivå var idéerna desamma under 2000-talet som vid införandet av beställar-
utförar organisationen. Det handlade om en tro på att skapad konkurrens skulle bidra till 
förbättrad kostnadseffektivitet. Genom att låta den egna verksamheten som bedrev omsorg 
utsättas för konkurrens ville man bidra till ett effektiviseringstänkande inom kommunen. En 
annan idé kring varför beställar-utförar organisationen infördes år 1992 handlade om en ökad 
valfrihet för kommunen och för brukare. Förbättrad kreativitet var en tredje idé.  
 
Sedan några år tillbaka hade en ökad betoning skett på rationella modeller för mätning. 
Linköpings vård och omsorg, såväl kommunens egen utförare och privata utförare, hade 
överlag presterat bra i mätningar gällande kostnad per brukare, nöjd personal och nöjda 
brukare. I och med att Linköpings vård och omsorg presterat bra så utgjorde det incitament till 
att fortsätta med organisationsmodellen och sättet att organisera ledningen i stort. Över åren 
hade kommunens egen produktion av vård och omsorg tappat marknadsandelar, vilket 
medförde organisatoriska problem och incitament till att förändra den kommunala ledningen 
(se nedan). 2003 bedrevs cirka 50 % av äldreomsorgen i Linköping av externa utförare. 2012 
hade denna andel ökat till 65 %.  
 
I Linköpings kommun var det tydligt att uppdragen påverkade möjligheterna för utförarna att 
organisera. Linköpings kommun kommunicerade ett budskap som handlade om en tro på 
professionell kompetens hos chefer och personal för att kunna leverera en god service. Vid 
intervjuer med enhetschefer betonades brukarinflytande via brukarråd. De kommunala 
enheterna betraktades som egna enheter som hade att sköta verksamheten på egen hand utifrån 
vad som stod i avtalet. En vanligt förekommande ledningsorganisation på enhetsnivå utgick 
från en enhetschef och någon eller några biträdande enhetschefer.  
 

Incitament till förändring  
Inom Linköpings kommuns utförarorganisation, produktionen (och sedermera Leanlink, år 
2009) uppstod problem med beställar-utförar organisationen och en hårdnande konkurrens. 
Problemen skapade incitament till att förändra och nya organiseringsidéer fick fotfäste under år 
2003-2004. Idén om att varje enhet skulle skötas som ett eget företag trängdes undan. Tron på 
att varje enhet själv löste ledningen på bästa sätt fick stå tillbaka för nya idéer och 
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organiseringslösningar. Hos kommunens utförare förändrades ledningsorganisationen vid 
årsskiftet 2003-2004. Det gjordes mot bakgrund av en vilja att stärka konkurrenskraften mot 
privata aktörer, få en mer likvärdig hantering av servicen inom produktionen och för att 
förbättra arbetssituationen för chefer. För att komma till rätta med problemen arbetade 
produktionens omsorg utifrån fyra idéer. De handlade om att skapa ordning och reda i 
organisationen, att förbättra samarbetet mellan enheterna, att öka delaktigheten hos 
medarbetarna samt att skapa en tydligare organisation. Detta för att skapa en mer likvärdig 
service och förbättrad kostnadseffektivitet. Följden blev att chefsrollerna som biträdande 
verksamhetsområdeschef och biträdande enhetschef togs bort. Istället sa man sig stärka upp 
organisationen genom att tillsätta fem områdeschefer varav tre inom äldreomsorgen. 
Produktionens omsorgschef beskrev att inspiration hämtats från ett matristänkande. I 
organisationen tillkom således ett nytt led med chefer, områdeschefer.  
 
Det nya sättet att strukturera ledningen skulle bidra till förbättrade möjligheter att kunna 
konkurrera med privata företag samt bidra till förbättrad efterlevnad av lagar och normer, 
myndighetsuppgiften, samt att bidra till en mer likvärdig service. Benämningen enhetschef togs 
bort och ersattes av benämningen verksamhetschef. Ytterligare en förändring för att stärka 
konkurrenskraften var att vid upphandlingar skulle inte enheten ha ansvaret. Arbetet med 
upphandlingen skulle istället ske mer centralt och utifrån ett samspel mellan verksamhetschef, 
områdeschef och chefen för produktionens omsorg. Ansvaret för upphandlingen centraliserades 
därmed.  
 
Några år in på 2010-talet arbetade Leanlink fortfarande utifrån grunderna från 
organisationsförändringen 2004. Även om grunderna som handlade om att effektivisera, 
standardisera och att arbeta utifrån processbeskrivningar var kvar hade problem medfört 
justeringar av ledningen. Leanlink hade tagit bort områdescheferna och istället tillsatt 
verksamhetsutvecklare. Detta genomfördes 2008. Bakgrunden var förlorade marknadsandelar i 
kombination med nya idéer om att verksamhetsutvecklare var viktigt för Leanlinks ledning. En 
annan förändring som skett sedan 2004 var att brukarråden blivit viktigare. Svårigheter med 
mötet mellan politik och administration medförde ett behov av brukarråd på operativ nivå. 
 
Sammantaget konstateras att beställar-utförar organisationen fortsatte att var en realitet några år 
in på 2000-talet. Vad som skedde var att produktionen anpassade ledningsorganisationen 
gentemot ökad konkurrens och problem med framför allt olikartad service. 
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Vid återbesöket 2012 blev det tydligt att Linköpings kommun och dess ledande politiker och 
tjänstemän fäste allt mer vikt vid rationella modeller för att mäta verksamhet och ekonomi. 
Linköpings kommun hade presterat bra, vilket medfört att organisationsmodellen och ledningen 
av den kommunala vården och omsorgen inte förändrats i grunden. Däremot konstateras att den 
kommunala utföraren tappat marknadsandelar vilket medförde att områdescheferna togs bort. 
Istället för områdeschefer tillsattes en ny ledningsfunktion som utgick från idén att det ska 
finnas verksamhetsutvecklare som medverkar till att driva organisationen framåt. Brukarråden 
hade återigen fått ökad betydelse som ett led i att ordna för en levande demokrati på operativ 
nivå. I det följande summeras de ledningsorganiseringsidéer som låg bakom ledningen av 
kommunen och dess omsorg. I summeringen utgör den vänstra kolumnen en uppdelning utifrån 
tid och utifrån kommunen som helhet respektive kommunens vård och omsorg. Uppdelningen 
av tid är vald utifrån tidpunkter då större organisationsförändringar genomfördes. I den högra 
kolumnen beskrivs de mest framträdande ledningsorganiseringsidéerna.  
 

Ledningsorganiseringsidéer i Linköpings kommun – vård och omsorg 
 
                Kontext och period   Organiseringsidé 

 
Övergripande ledningsorganiseringsidé gällande 
kommunen och dess vård och omsorg från 
inledningen av 2000-talet till 2010-talet. (Idén 
härstammar från tidigt 1990-tal.) 

Kommunen ska vara organiserad utifrån en beställar-
utförar organisation för att främja konkurrens och 
valfrihet för brukare. Den politiska ledningen 
bestämmer vad som ska upphandlas och kommunala 
enheter alternativt externa organisationer utför det 
som upphandlas.  

Ledningsorganiseringsidé gällande produktionens 
vård och omsorg före 2004. (Produktionen var 
Linköpings utförare av vård och omsorg fram till 
2009.) 

Varje enhet ska drivas som en egen enhet och hanterar 
därmed kommunernas övergripande uppgifter bäst. På 
produktionsnivå och hos dess enheter ska det finnas 
en levande dialog mellan den administrativa ledningen 
och den politiska ledningen.  

Ledningsorganiseringsidé gällande produktionens 
vård och omsorg efter 2004. 
(Ledningsorganiseringsidén växte fram under 2000-
talet och realiserades vid årsskiftet 2003/2004.) 
 

Produktionens ledningsorganisation ska vara 
centraliserad. Det ska finnas områdeschefer med 
tillgång till stabspersonal för att hantera kommunernas 
övergripande uppgifter på bästa sätt. Dialogen mellan 
den administrativa ledningen och den politiska 
ledningen hanteras på produktionsövergripande nivå.  

Ledningsorganiseringsidé efter 2009 gällande 
Leanlinks (den kommunala utföraren bytte namn till 
Leanlink år 2009) vård och omsorg. 

Leanlinks ledning ska vara centraliserad med tillgång 
till stabspersonal för att hantera kommunernas 
övergripande uppgifter på bästa sätt. I ledningen ska 
det finnas verksamhetsutvecklare med uppdrag att 
utreda och utveckla. Brukarråd ska finnas för att 
levandegöra demokratin på operativ ledningsnivå.  
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6 Norrköpings kommun  
Det följande kapitlet är en beskrivning av Norrköpings kommuns ledning av vård och omsorg. 
Beskrivningen handlar framför allt om den förändring som skedde några år in på 2000-talet 
men också vad som skett sedan dess, fram till 2012. I samband med studien visade det sig att 
ett flertal aktörer betraktade utvecklingen under 1990-talet som betydelsefull för att förstå idéer 
och den förändring som skedde. Det betyder att berättelsen om Norrköping börjar, precis som i 
fallet med Linköping retrospektivt i nittiotalet och sträcker sig fram till återbesöket år 2012. 
Kapitlet inleds med beskrivningar av Norrköpings kommun och dess organisation. Efter det 
beskrivs förändringen av vård och omsorgens ledning. I slutet av kapitlet presenteras en 
sammanfattning.  
 
 
6.1 Norrköpings kommun – från kommundelsnämnder till 
uppdragsorganisation, besök och återbesök  
Norrköpings kommun beskrevs av ledande aktörer som den lilla storstaden. I ett 
informationsmaterial från 2005 framställdes Norrköping som en levande kulturstad med bland 
annat en symfoniorkester, en regionsteater, unika hällristningar och ett bra fotbollslag i IFK 
Norrköping. I informationsmaterialet beskrevs kommunen som en stad som tar hand om 
naturen. Närheten till skärgården och att Kolmårdens djurpark ligger inom Norrköpings 
kommun var något som betonades (Informationsmaterial, Upptäck Norrköping, 2005). Vid 
återbesöket 2012 var budskapet i stort sätt det samma. På hemsidan presenterades kommunen 
dels som en service- och myndighetsorganisation och dels som en samhällsaktörsorganisation 
som stödjer arbete och näringsliv samt kultur och fritid.   
 
Norrköpings kommun har genomgått stora prövningar. Industrins strukturomvandling har 
påverkat staden. I ett informationsmaterial år 2005 beskrevs en glädje över att man inte 
drabbats av 1970-talets rivningshysteri då många av stadens största industrier inom bland annat 
textilindustrin hade slagits ut. De gamla industrifastigheterna, som finns centralt placerade 
längs med Motala Ström, utgjorde ett unikt kulturarv. I flera av dess gamla industrifastigheter 
huserade Linköpings universitet sida vid sida med företag. Strukturomvandlingen innebar att 
Norrköping inte längre betraktades som en industristad. Norrköping beskrevs istället som en 
stad med många mindre företag inom många olika områden. Transport- och logistik var ett 
område på frammarsch tack vare stadens läge vid Bråviken i Östersjön. År 2012 beskrevs en 
likvärdig bild samt att närheten till Stockholm poängterades. Dessutom trycktes det på att 
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Norrköping växt som handelsstad. Ur ett befolkningsperspektiv är Norrköping med sina 130 
000 invånare Sveriges sjunde största stad.42 Norrköping och Linköping med kringliggande 
kommuner utgjorde år 2005 landets fjärde storstadsregion (Informationsmaterial, Upptäck 
Norrköping, 2005). 
 
”Norrköping är tillsammans med Linköping en motor för tillväxt i Fjärde Storstadsregionen. I 
Norrköping finns omkring 9 000 företag inom en rad branscher. Allra störst är handels- och 
tjänstesektorn.” (www.norrkoping.se) 
 

Norrköpings kommun – mot en uppdragsorganisation 
Norrköpings kommun styrdes några år in på 2000-talet av en uppdragsorganisation. Detta sätt 
att organisera kommunens ledning var relativt nytt. Norrköping gjorde under de första åren av 
2000-talet en förändring av den politiska- och administrativa ledningsorganisationen. Under 
1990-talet fanns en beställar-utförar organisation i Norrköpings kommun som var organiserad i 
kommundelsnämnder. Kommundelsnämnderna innebar att politiker fanns ute i olika 
geografiska områden som var relativt självstyrande när det gällde fördelningen av medel.43 
Kommundelsnämnderna innebar att kommunens ledning byggde på en territoriell struktur. En 
områdeschef framförde att en fördel med en nämndstruktur som bygger på en geografisk 
uppdelning är att politikerna finns nära medborgarna och har god kännedom om områdets 
lokala förutsättningar.  
 
”En kommunal organisation som har kommundelsnämnder kommer nära brukarna och 
allmänheten. I och med detta har politikerna mer kunskaper om de man ska besluta för.” 
(Områdeschef) 
 
Enligt vård och omsorgschefen uppstod två problem med kommundelsnämndsorganisationen i 
Norrköping. Ett problem var svårigheter att hitta gemensamma modeller för att fördela de 
medel som tilldelats av kommunfullmäktige och det andra problemet var att servicen 
utvecklades olika mellan områdena.  
 

                                                
42 År 2005 var antalet invånare i Norrköpings kommun ca 125 000 (www.norrkoping.se).  
43 Samtliga intervjuade beskrev Norrköpings kommun som en kommundelsnämndsorganisation tillsammans med 
en beställar-utförar organisation under 1990-talet.   
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”Norrköping är en stor stad, men inte tillräckligt stor för att vara organiserad utifrån 
kommundelsnämnder. Folk träffas på spårvagnarna och om servicen är för olika blir 
kommunen ifrågasatt.” (Vård och omsorgschefen) 
 
Under inledningen av 2000-talet togs kommundelsnämnderna bort. I samband med detta 
avvecklades även vissa andra nämnder. Utifrån denna förändring anpassades 
förvaltningsorganisationen till de nya förutsättningarna. Ledande aktörer (såväl politiker som 
tjänstemän) gav uttryck för att det gamla sättet att organisera kommunens ledning hade spelat 
ut sin roll.  
 
”Dess bäst-före-datum hade gått ut.” (Vård och omsorgschefen) 
 
”Det tidigare sättet att organisera kommunens ledning och specifikt vård och omsorgens 
ledning medförde en allt för vildvuxen organisation, där många ville väldigt mycket men få var 
beredda att ta ansvar.” (Vård och omsorgsnämndens ordförande) 
 
Syftet med den nya organisationen var att åstadkomma en tydligare och effektivare styrning. 
Man ville ordna klarare ansvarsfördelningar samt skapa möjlighet till överblickbarhet för såväl 
medborgare som den politiska ledningen. Organisationen med kommundelsnämnder som dels 
var ansvariga för olika verksamheter men även var beställare av uppdrag ansågs skapa brister i 
målstyrningsprocessen. Kommundelsnämndsorganisationen ansågs också skapa oklara 
ansvarsförhållanden, otydliga roller och spelregler. Den nya organisationen med en central 
styrning, där kommunfullmäktiges roll stärktes, ansågs bidra till bättre förutsättningar för att 
hantera kommande års fördelningar av allt knappare resurser. Den nya organisationen ansågs 
också vare mer ändamålsenlig i avseendet att driva kommunens kärnverksamhet med fortsatt 
god och likvärdig kvalitet. I beslutet att överge den gamla organisationen fanns ett tungt 
vägande skäl. Förändringen ansågs kunna minska kostnaderna med upp mot 17-18 miljoner 
kronor per år. De gamla idealen att kommunen skulle vara nära medborgarna övergavs dock 
inte. Medborgarkontor etablerades ute i de geografiska områdena. 
 
I samband med att Norrköpings kommun beslutade att införa en ny politisk 
ledningsorganisation fick kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en ny administrativ 
ledningsorganisation. Den skulle träda i kraft den 1 januari 2003. Under våren 2002 arbetade 
den administrativa ledningen med att få fram ett underlag för den nya organisationen. Det 
skedde främst genom öppna seminarier samt via ett antal arbetsgrupper. Framför allt arbetade 
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en ledningsgrupp med uppdraget. Kommundirektörens förslag till ny ledningsorganisation 
godkändes under hösten 2002 av kommunstyrelsen. Huvuddragen med den nya organisationen 
var framför allt att den skulle vara anpassad efter den politiska organisationen, vilken byggde 
på tydlighet och centralisering. Detta fick bland annat till följd att de tjänstemän som stod till 
verksamhetsnämndernas förfogande skulle arbeta med uppdrag från nämnderna. De skulle dock 
inte vara anställda av nämnderna. Kommunstyrelsen blev anställningsmyndigheten för all 
kommunal personal. Cheferna inom kommunen skulle därmed lyda under kommundirektören. 
Den högsta administrativa chefen inom kommunen fick en roll som de kommunala chefernas 
chef. Verksamhetsnämnderna å sin sida fick mer renodlade uppdrag i form av förstärkt fokus 
på att utforma uppdrag åt verksamheterna. För vård och omsorgens del innebar förändringen att 
en ny nämnd, vård- och omsorgsnämnden, tillkom. Nämnden skulle ansvara för att 
verksamheterna bedrevs i enligt med politiska beslut.  
 

En uppdragsorganisation för att styra och kontrollera   
Några år in på 2000-talet fanns det tio verksamhetsnämnder som gav uppdrag åt kommunala 
enheter, alternativt köpte tjänster av privata entreprenörer. I början av 2010-talet var 
verksamhetsnämnderna de samma. Vård- och omsorgskontoret fick uppdrag av en av dessa 
nämnder, vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgskontoret hade ansvaret inför 
nämnden som i sin tur hade fått sitt politiska uppdrag från kommunfullmäktige. Norrköpings 
kommun hade valt att dela upp verksamheterna mellan äldre- och handikappomsorg och individ 
och familjeomsorg (IFO). Den sistnämnda verksamheten, IFO, var socialnämnden ansvarig för. 
 
Kommunens uppdrag utgick från en vision som angav kommunens utvecklingsområden. Dessa 
områden konkretiserades sedan i olika program. Kommunfullmäktige antog programmen vilka 
omfattade en tidsperiod av lägst fyra år. Programmen gav uttryck åt den kommunalpolitiska 
viljan. De utgjorde viktiga styrdokument eftersom de reglerade såväl ledning som verksamhet. I 
uppdragsplanen för vård- och omsorgsnämnden år 200544 uttrycktes att programmen avsåg att 
konkretisera visionen i ett antal långsiktiga mål samt att de utgjorde styrinstrument gentemot de 
olika verksamhetsnämnderna.  
 
Med kommunens vision och programmet arbetade vård- och omsorgsnämnden fram en 
uppdragsplan. Det dokumentet tjänstgjorde sedan som styrinstrument gentemot de egna 
verksamheterna. Uppdragsplanens betydelse för verksamheten beskrevs enligt följande:  
                                                
44 I fortsättningen av kapitlet skriver jag enbart uppdragsplanen, med vilken då menas uppdragsplanen för vård- 
och omsorg år 2005. 
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”Nämndens uppdragsplan för år 2005 anger huvudinriktning, strategi och mål för de 
verksamheter, som ingår i nämndens ansvarsområde. Den tydliggör förändringsområden och 
prioriterade aktiviteter, som måste stå i fokus under året för att både kunna möta 
Norrköpingsbornas behov och samtidigt uppfylla kommunfullmäktiges krav på en verksamhet i 
ekonomisk balans. Den tydliggör de kvalitetskriterier, som skall känneteckna vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter samt de krav på uppföljning och utvärdering, som nämnden 
har gentemot sina verksamheter.” (Uppdragsplan, Vård- och omsorgsnämnden, 2005, sid. 3)  
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande bekräftade att uppdragsplanen var ett sätt att 
organisera ledning via styrning och kontroll. Ambitionen var att få enhetlighet till skillnad från 
de skillnader som hade rått när kommunen var uppdelad i stadsdelsnämnder. Hon uttryckte att;  
 
”uppdragsplanen medför att jag som ansvarig politiker har ett väl genomarbetat dokument 
som bidrar till att vård och omsorgen kan utvecklas i enlighet med den politiska viljan.”   
 
Uppdragsplanens funktion var att den angav nämndens politiska vägval för det innevarande året 
samt stakade ut färdvägen mot såväl de kortsiktiga som långsiktiga målen. Uppdragsplanen 
tydliggjorde vad som skulle göras inom det kommunala verksamhetsområdet. Hur detta skulle 
göras fick de specifika områdena och verksamheterna arbeta med utifrån vägledning av 
dokumentet.  
 
I uppdragsplanen framkom att Norrköpings kommun utformat en organisation som på ett 
tydligt sätt centraliserat och förstärkt kommunfullmäktiges roll. Enligt samma styrdokument 
var den kommunala budgeten i fokus. Budgeten skulle präglas av god framförhållning och 
långsiktighet. Detta ansågs motverka kortsiktiga lösningar, vilka skulle kunna leda till 
kostnadsökningar och ineffektiv hushållning med resurser. I uppdragsplanen betonades följande 
ledord: dialog, helhetssyn, långsiktighet, tydlighet och systematiskt kvalitetsarbete. Utöver 
dessa ledord framkom att det i kommunen är ekonomi i balans som är det övergripande målet 
(Uppdragsplan, Vård och omsorgsnämnden, 2005).  
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6.2 Förändring av vård och omsorgens ledning i Norrköpings kommun, 
besöket 2004 – 2006 
Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping var ansvarig för kommunens äldre- och 
handikappomsorg. Till sitt förfogande hade nämnden år 2005 cirka 1.3 miljarder kronor. För år 
2012 var budgeten cirka 1.8 miljarder kronor. Nämnden ansvarade för ett antal olika uppgifter. 
Myndighetsutövning i samband med ansökan om stöd och insatser var en av de uppgifter som 
nämnden ansvarade för. En annan var drift av de kommunala verksamheterna som producerade 
äldre- och handikappomsorg. Nämnden var även ansvarig för hälso- och sjukvården inom 
området. En fjärde uppgift för nämnden var upphandling och köp av tjänster från externa 
utförare eftersom Norrköpings kommun hade inslag av en beställar-utförar organisation. 
Tillsammans med lokala idéer och beslut kring vården och omsorgen i Norrköpings kommun 
styrdes vård- och omsorgsnämndens arbete av kommunallagen och förvaltningslagen 
(Uppdragsplanen, Vård och omsorg, år 2005). Exempel på idéer som lokalt betonades var en 
strävan efter etisk mångfald i syfte att få människor med olika bakgrund att arbeta i kommunen. 
Detta för att möta människor i vardagen på ett bra sätt. En annan lokal idé var möjligheten för 
alla anställda att välja sysselsättningsgrad.  
 
Chefen för vård- och omsorgskontoret hade främst att se till att nämnden fick underlag för 
beslut. I uppdragsplanen beskrevs att vård och omsorgschefen var ansvarig för att verkställa 
nämndens beslut och att bedriva uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Vård- och 
omsorgschefen var chef över programrådssekreterarna samt över områdescheferna. 
Områdescheferna var i sin tur chefer för de enskilda enheternas chefer.  
 
Vård- och omsorgschefen beskrev att områdescheferna hade möjlighet att påverka ledningen 
inom respektive områden, men att politikerna hade en föreställning om att områdena skulle 
utvecklas likvärdigt. En gemensam restriktion fanns och den var att enheterna skulle följa 
Socialstyrelsens rekommendation rörande kontrollspannet. Varje chef skulle inte ha mer än 30-
40 underställda samt att det skulle finnas minst en chef som var stationerad vid varje enhet.  
 
Enligt vård- och omsorgschefen var ledningsgruppsmöten viktiga arenor för att diskutera den 
pågående förändringen. Flera av områdescheferna uttryckte sig i liknande ordalag rörande 
ledningsgruppsmötenas innehåll. De var viktiga för att utbyta information om den pågående 
förändringsprocessen och om det vardagliga arbetet. Informationen var främst vertikal med 
riktning neråt i den alltmer centraliserade organisationen, vilket medförde att områdescheferna 
uppfattade det som svårt att framföra problem. Ett uttryck för detta var: 
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”Vid ledningsgruppsmötena45 uppfattar jag det som svårt att framföra problem med det 
nuvarande sättet att organisera. Det är som att den övergripande ledningen inte vill lyssna. 
Inriktningen är att driva igenom det som står i uppdragsplanen och framför allt idéerna om 
brukaren i centrum och samverkan inom områdena. Ur det perspektivet är ledningsgruppen 
bra. Den ger en inspiration till att fortsätta implementeringen av nya organiseringslösningar 
inom ramen för brukaren i centrumkonceptet.” (Områdeschef)   
 
Chefernas ansvar reglerades i uppdraget. Det handlade om den uppdragsöverenskommelse som 
tecknades mellan förvaltningschefen och ansvarig områdeschef för varje verksamhetsområde. 
Grunden för denna överenskommelse fanns i uppdragsplanen. På grund av att ekonomin var 
central i Norrköpings kommun byggde styrningen på resultatstyrning, där såväl intäkter som 
kostnader och kvalitet utgjorde viktiga parametrar. Förvaltningschefen var arbetsgivarens part 
vid tecknande av uppdragsöverenskommelsen. Områdescheferna beskrev att de tillsammans 
med enhetscheferna hade ansvar för att genomföra och följa upp samt utveckla verksamheten 
utifrån det specifika uppdraget.  
 
När uppdragsorganisationen infördes lät kommunen beställar-utförar organisationen vara kvar. 
År 2005 bedrev kommunen cirka 75 procent av äldreomsorgsverksamheten. Den ledande 
politikern inom omsorg hävdade att detta var en lagom nivå,  
 
”absolut inte mer privata entreprenörer!”  
 
Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande var beställar-utförar organisationens vara eller 
inte vara samt nivån på andelen privata utförare frågor en orsak till politisk oenighet.  
 
Uppdragsplanen signalerade att det var viktigt med relationer mellan verksamhetsnämnd och 
kommunens egna utförare och mot de externa utförarna. Även om framtiden kring Norrköping 
som en beställar-utförar organisation var oklar fanns det en bred uppslutning kring kommunens 
organisation. Uppdragsplanen ansågs ge riktlinjerna för relationerna mot den egna 
verksamheten och mot externa utförare. Detta skulle bidra till ett mindre utrymme för de 
privata företagen att skapa egna organiseringslösningar. Det fanns en övergripande strävan mot 
enhetlighet i den service som gavs. Norrköpings kommun arbetade mot en centraliserad lösning 

                                                
45 Förvaltningschefen för Vård- och omsorg träffar områdescheferna samt programrådssekreterarna.   



   138  

när det gällde hur vården och omsorgen skulle ledas, vilket var något som vård- och 
omsorgsnämndens ordförande stödde.  
 
Ledande tjänstemän på olika nivåer menade att centraliseringen av vård och omsorg skapade 
bra konkurrensfördelar för den egna verksamheten. Kommunens omsorg anpassade sig efter 
vad som beskrevs i uppdragsplanen genom standardisering och stordrift. Detta uttrycktes av en 
områdeschef enligt följande:  
 
”Vi inom kommunen anpassar oss till uppdragsplanen. Hela Norrköpings kommuns vård och 
omsorg håller på att byggas upp enligt den. Jag har svårt att se hur privata företag ska kunna 
anpassa sig så bra till uppdragsplanen som vi gör. Det handlar om storskalighet med separata 
enheter som ska sköta tvätt, städ och mat. Det är troligare att det i framtiden kommer bli 
upphandlingar på just dessa områden och att kommunen kommer att inrikta sig på omsorg.”  
 
Omsorgsnämndens ordförande betraktade programrådssekreterarna som viktiga aktörer i 
stabsfunktionen. De ansågs viktiga för att de bidrog med betydelsefulla underlag till den 
politiska ledningen och till förvaltningschefen. Några av områdescheferna uppfattade en 
oklarhet i vård och omsorgens ledning vilket speglas i nedanstående citat. Beskrivningen 
synliggör en oklarhet som rådde i ledningsorganisationen. Oklarheten rörde 
programrådssekreterarnas roll.  
 
”Organisationen idag ser ut så att vi har en förvaltningschef sen så i staben finns det två 
programrådssekreterare och sen är det vi områdeschefer. Vi som områdeschefer har ansvaret 
för enhetscheferna inom respektive område. Jag upplever det som att programrådssekreterarna 
är emellan mig och förvaltningschefen. Så är det egentligen inte tänkt. 
Programrådssekreterarna ska skriva underlag till uppdragsplanen, men de är för aktiva. Ska 
man förändra måste man jobba med processerna. Det är ute i verksamheten som man måste få 
folk att förstå vad och varför man förändrar. Det förs på för mycket, förändringarna går för 
snabbt. Vi som områdeschefer borde få komma till nämnden och berätta hur vi ser på det.” 
(Områdeschef) 
 

Uppdragsorganisationen och bakomliggande idéer  
När de nya övergripande ledningsorganisationerna, den politiska och den administrativa, hade 
införts i början av 2000-talet ansåg såväl kommunchefen som vård och omsorgsnämndens 
ordförande att man organiserat ledningen tydligt och effektivt. Den nya ledningen skulle 
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medföra klarare ansvarsfördelningar samt skapa överblickbarhet för såväl medborgare som den 
politiska ledningen.  
 
”Med den nya organisationen är jag nöjd. Det beror på att den politiska styrningen kan 
genomföras. Det beror även på att organisationen medför en bra samordning och en bra 
överblick. Förändringarna som skett och pågår sedan införandet av den nya ledningen avser 
att förbättra för såväl brukare som personal. För brukarna handlar det främst om införandet 
av en individuell målplan som avser att på ett tydligt sätt beskriva vad och när den enskilda 
brukaren ska få omsorg. För personalen har främst förändringen inneburit en förbättring 
eftersom vi kunnat införa rätten till önskad sysselsättningsgrad. Det sistnämnda har ställt stora 
krav på den administrativa ledningen. Cheferna har gjort ett mycket bra arbete.” (Vård och 
omsorgsnämndens ordförande) 
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande jämförde uppdragsorganisationen med 
kommundelsnämndsorganisationen och ansåg att allt blivit tydligare. Uppdragsorganisationen 
hade medfört att det blivit lättare att skapa verklighetsförankrade mål. Det ansågs främst bero 
på tydligheten som hade blivit en realitet och att det gick att överblicka organisationen. 
Tidigare hade kommundelsnämnderna delvis egna agendor, vilket medförde en spretighet med 
avseende på mål och politiska direktiv.  
 
”Tidigare var det många nämnder och enheter där alla skulle sköta sig själva! Det gick inte ha 
kontroll över allt! Det uppstod kommunikationssvårigheter och samarbetsproblem.” (Vård- 
och omsorgsnämndens ordförande)  
 
Flera områdeschefer uttryckte sig positivt till det nya sättet att organisera ledning och 
verksamhet. Resonemangen utgick ifrån att den gamla organisationen skapat för mycket 
oklarheter. En områdeschef beskrev:  
 
”Den gamla organisationen med kommundelsnämnder som dels var ansvariga för olika 
verksamheter men även var beställare av uppdrag ansågs skapa brister i 
målstyrningsprocessen. Den ansågs också skapa oklara ansvarsförhållanden, otydliga roller 
och spelregler.”  
 
De menade att de i den nya organisationen visste vad som skulle göras. Uppdragsplanen avsågs 
vara kopplad till de medel man tilldelades och enligt planen var det viktigt att ha budgeten i 
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balans. Ovanstående beskrivning uttrycker en positiv bild. Fullt så positiv var dock inte 
helhetsbilden. Flera områdeschefer uttryckte sig mestadels i positiva termer fast de framförde 
även att den nya ledningen medförde nya problem. Ett problem som uppdagades var att 
uppdragsorganisationen med en chef på varje organisatorisk nivå medförde 
motivationsproblem. En röst gjorde gällande att:  
 
”Organisationen av idag känns relativt tydlig ur ett strukturperspektiv. Man har centraliserat 
organisationen och stärkt upp för enhetscheferna genom att tillsätta områdeschefer. Man har 
även arbetat hårt med att få ekonomin i balans. Detta har varit ett stort arbete för 
områdeschefer och enhetschefer. Problemet med dagens sätt att organisera är att vadet finns 
tydligt i uppdragsplanen, men hur vi som chefer ska arbeta med detta är alltför styrt. 
Politikerna har lagt sig i för mycket hur vi ska organisera ledning och verksamhet. 
Programmet är en länk mot politikerna. Uppdragsplanen tenderar att ta död på initiativkraften 
hos oss områdes- och enhetschefer.” (Områdeschef) 
 
Det fanns således de som inte delade den positiva synen med det nya sättet att organisera 
ledningen. Några områdeschefer och enhetschefer hävdade att den medborgerliga dialogen gått 
förlorad i och med att uppdragsorganisationen infördes.  
 
”Närheten mellan politiker, chefer och brukarna försvann när 
kommundelsnämndsorganisationen togs bort.” (Områdeschef)  
 
Tidigare hade de politiker som skulle ta beslut en större förståelse för dem som de skulle fatta 
beslut åt. En annan negativ aspekt var försämringen av det tidigare spontana samarbetet mellan 
olika operativa verksamheter.  
 

Förändrade föreställningar och ett nytt sätt att organisera 
Förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret beskrev att vård och omsorgen i Norrköping 
stod inför ett framtida stort rekryteringsbehov.  
 
”40-talisterna är på väg att bli pensionärer. De är vana att kunna styra sin omgivning och att 
leva med en materiell hög levnadsstandard.” (Vård och omsorgschefen) 
 
Via statistik från statistiska centralbyrån framkom att Norrköpings kommun hade relativt låga 
kostnader för vård och omsorg. Att vård och omsorgen var billig i Norrköping sågs både som 
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ett problem och som en möjlighet till en framtida kvalitetshöjning. 40-talisternas intåg i 
pensionärsvärlden och låga kostnader bidrog till att politikerna i Norrköping tog beslut om att 
lyfta fram brukaren på ett tydligare sätt. Det handlade om att skapa mer tid till omsorgen samt 
att skapa större valfrihet för brukaren. Samtidigt handlade förändringen om att skapa en mer 
attraktiv arbetsmiljö för personalen. Förvaltningschefen uttryckte att förändringen påverkade 
hela Norrköpings kommun och fick effekter på såväl barnomsorg som kollektivtrafik.  
 
”Förändrar vi arbetstiderna för hemtjänstpersonal så måste vi se till att kommunikationerna 
anpassas därefter och vi måste se till att barnpassningen också fungerar bra.”  
 
Enligt förvaltningschefen fanns det en acceptans för att vård och omsorgens förändring tilläts 
påverka andra kommunala verksamheter. Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden underströk 
detta under våren 2005. I början av år 2006 uttryckte dock en del besvikna områdeschefer att 
det varit längre än vad man trott mellan idé och verklighet.   
 
Vid intervjuerna med omsorgsnämndens ordförande och förvaltningschefen framkom att 
visionen för äldreomsorgen var viktig. Visionen för äldreomsorgen i Norrköpings kommun 
beskrevs enligt följande.  
 
”Kommunen ska utifrån en gemensam värdegrund arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla 
som är bosatta i Norrköping. Det handlar om såväl sociala, materiella och kulturella som 
hälsopolitiska aspekter. Visionen är att de äldre ska kunna leva ett självständigt liv som andra 
och få den omsorg de behöver.” (Uppdragsplanen, sid. 4)  
 
Visionen innebar att Norrköpings kommun strävade efter att den enskilde skulle uppleva 
valfrihet och trygghet. Visionen innebar också att stödet skulle vara individuellt anpassat. Det 
uttrycktes som viktigt att personalen arbetade mot att skapa ett kontaktnät mellan brukarna och 
de skulle se till att brukaren fick uppleva vardagen som meningsfull.   
 
Förvaltningschefen framförde att den nya organisationen gav förutsättningar att sträva mot 
visionen. Det nya sättet att organisera omsorgen utgick från brukaren i centrum. 
Förvaltningschefen beskrev att man under år 2005 införde individuella målplaner (IMP) för alla 
brukare. I IMP skulle hänsyn tas till vad brukaren behövde för stöd. Brukaren skulle själv få 
vara med och påverka. Förändringen i synsätt, det vill säga från att betrakta vård och omsorg 
som en kollektiv service till att se det som individservice riktad till människor som är i behov 
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av omvårdnad, innebar att alla veckans dagar skulle ha samma värde. Med den nya 
organisationen var det tänkt att helgerna skulle bli mer lika vardagarna. Detta för att medverka 
till ett bättre liv för brukaren.  
 
Den individuella målplanen och ett planeringsinstrument förväntades effektivisera rutinerna för 
mat, tvätt, daglivaruinköp och städning. Samtliga intervjuade chefer var väl insatta i 
huvuddragen i det nya sättet att organisera omsorgen. Den individuella målplanen och 
planeringsinstrumentet var verktyg som såväl chefer som en majoritet av medarbetarna såg 
fram emot att få börja använda. Planeringsverktyget var viktigt för kommunledningen eftersom 
det bildade ett underlag för kostnadsberäkningar. Vad saker kostade och hur mycket tid som 
gick åt var allt viktigare information för kommunledningen. Även om de nya idéerna kom 
uppifrån så framförde flera enhetschefer att den individuella målplanen och planeringsverktyget 
var något som efterlystes underifrån. En enhetschef uttryckte: 
 
”Bland enheterna ser man fram emot individuella målplaner och planeringsverktyget. Det 
förväntas strukturera upp arbetet bättre och det förväntas leda till mindre psykisk press.”  
 
Brukaren i centrumkonceptet innebar från början att individuella målplaner för varje brukare 
skulle implementeras. Konceptet som innebar ett långtgående kontaktmannaskap kom till en 
början även innebära att all personal skulle arbeta både dag och natt, dessutom infördes 
scheman där personal arbetade både inom hemtjänsten och särskilda boenden. Tidigare hade 
personalen arbetat antingen inom särskilt boende eller inom hemtjänsten och antingen natt eller 
dag. I de områden som var först ut att införa konceptet splittrades personalgrupper och 
förändringarna ledde till omfattande sjukskrivningar bland såväl personal som chefer. De 
omfattande förändringarna som konceptet innebar medförde protester. Detta ledde till ett behov 
av att organisera mötesplatser för olika chefer som var involverade i förändringsarbetet. 
Mötena handlade om att synliggöra problem för att förstå varför de uppkom. I de områden där 
brukaren i centrum infördes vid en senare tidpunkt hade ledningen backat på kraven om att 
personalen behövde arbeta både dag och natt och både inom hemtjänsten och särskilt boende. 
När inte dessa krav fanns kvar gick det betydligt bättre att införa individuella målplaner 
eftersom personalen i grund och botten var positivt inställda till detta.  
 

Förändring av ledning på områdeschefsnivå  
Mot bakgrund av problem med den tidigare ledningsorganisationen och 
kommundelsnämnderna förändrades ledningen. Förändringen gick ut på att bryta mot det som 
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varit gängse tidigare, nämligen att varje enhet var självständig. Det nya som betonades inom 
alla områdena var öppenhet om enheternas finansiella läge och samarbete när så behövdes. 
Områdescheferna tillsammans med enhetscheferna hade primärt att se till att verksamheterna 
bedrevs enligt de politiska riktlinjerna som uttrycktes i uppdragsplanen. Ett gemensamt 
förhållningssätt fanns som innebar att det inte skulle vara mer än cirka 30-40 medarbetare per 
chef. Hur man valde att organisera inom respektive område kunde i viss mån påverkas av 
områdescheferna själva. Samtidigt framkom att det fanns en informell föreställning att 
områdena skulle utvecklas på ett likvärdigt sätt.  
 
En områdeschef anställdes några månader efter att uppdragsorganisationen hade 
implementerats. Hon beskrev att under den tid som hon varit chef hade området genomgått 
förändringar. När hon tillträdde sin tjänst var enhetschefernas syn att de själva bäst klarade av 
att hantera respektive enhet. Det samarbete som fanns mellan enheter byggde framför allt på 
personkontakter och inte på ett formellt organiserat samarbete. Detta fick till följd att 
enhetscheferna upplevde det som en stor förändring att bli organiserade inom områden. 
 
En annan områdeschef beskrev att man fick ett minskat anslag, som de var tvingade att anpassa 
sig till. Den knappa budgeten tände idén om gemensamt ledarskap. I det följande framför 
områdeschefen hur organiseringsidén föddes och var tänkt att implementeras inom området.  
 
”Vi skulle ner i kostnader. Det var en jobbig process för enhetscheferna. Vi lyckades dock 
komma fram till att man som chef inte ska vara ensam. Vi har en långsiktig plan för detta. Idén 
kommer från produktionskontoret. Tanken är att jag som chef kanske är väldigt bra på ekonomi 
och att den andra chefen är bra att handskas med personal. Sammantaget torde detta bli bättre 
jämfört med en ensam chef som ska försöka klara av allt själv. Gemensamt ledarskap gör det 
även möjligt att ha bra chefsbemanning vid semestrar och sjukdomsperioder. För att få detta 
att fungera har vi anlitat personalvetare.”  
 
Planen att alla områden skulle utvecklas på likvärdigt sätt medförde att idén om gemensamt 
ledarskap inte realiserades. I slutet av år 2005 framförde områdeschefen att de inte valt att 
konkretisera idén med gemensamt ledarskap. Istället hade de kommit fram till att en enhetschef 
bör vara chef över en enhet. Volymen skulle vara satt så att det fanns 30-40 medarbetare per 
chef. För att sammanfatta resonemanget uttryckte områdeschefen:  
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”Det vi genomför gör att vi uppnår det vi tänker oss. Problem uppstår givetvis om det skulle bli 
så att det blir helt andra politiska beslut. Vi har hanterat problem och vi har tänkt framåt. Det 
har inneburit att vi fått arbeta med organisationsförändringar. Det har inneburit mycket 
gruppdynamik. Grupper har splittrats och nya har tillkommit. Nu har vi kommit dithän att vi 
ska sträva mot lika riktlinjer. Vi ska ha rutiner, handlingsplaner inom hela området – rutiner 
och handlingsplaner som är likvärdiga med andra områdens. Det ska medföra en kvalitativ 
service till brukaren.”  
 
Flera områdeschefer framförde att det blev en chock för enhetscheferna när det skapades en 
extra chefsnivå i beslutshierarkin. Områdescheferna, som ställdes över flera enhetschefer, 
tillsattes och ett samarbete skulle etableras över enhetsgränserna. Tidigare hade enhetscheferna 
och dess biträdande chefer arbetat som egna enheter. En områdeschef uttryckte följande.  
 
”Tidigare skulle enheterna sköta sig själva och så över en dag skulle de börja träffas i 
ledningsnätverk som skulle ledas av en områdeschef. För de flesta blev detta omvälvande. Idag 
däremot är ledningsnätverken något positivt för de flesta enhetscheferna. De har fått kollegor 
som de kan prata med.” 
 
I implementeringen av den nya ledningsorganisationen och den förändrade inriktningen var det 
många som befarade att förändringen skulle medföra neddragningar av personal.  
 
”Förvaltningschefen är en stor visionär. Han har en bra förmåga att se till 
omvärldsförändringar. Förvaltningschefen har varit viktig för att man ska få kraft för att orka 
vara ledare för enhetschefer. Det finns en oro ute i verksamheten om att omorganisationen ska 
leda till rationaliseringar och hårdare besparingar. Organisationsförändringen syftar dock 
inte till besparingar utan syftar till att frigöra tid till mer kvalitativ relation med brukarna. 
Servicen ska utgå från individuella målplaner och detta gäller i hela Norrköping. 
Organisationsförändringen syftar även till att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Jag 
kan dock förstå personalen som oroar sig för neddragningar eftersom vi alla i Norrköpings 
kommun har fått inpräntat i oss att det övergripande målet i kommunen är en ekonomi i 
balans.” (Områdeschef) 
 
I slutet av år 2006 började några områdeschefer uppmärksamma det problem som flera 
enhetschefer pekat på tidigare, nämligen svårigheten att enbart ha en chef per enhet. En 
områdeschef framförde att det var svårt att rekrytera och inskola nya chefer. Enligt 
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områdeschefen berodde det på att man varken hade rollen som biträdande enhetschefer kvar 
eller något mentorsprogram för nya chefer. Några områdeschefer försökte få gehör för denna 
problematik hos såväl politiker som högre chefer inom kommunen.  
 
 
6.3 Återbesöket 2012 – En centraliserad ledning 
Vid återbesöket 2012 var Norrköpings kommun organiserad utifrån samma 
organisationsmodell som infördes några år in på 2000-talet, det vill säga en 
uppdragsorganisation. Ledningen för vård och omsorg var densamma med vård och 
omsorgsdirektören som ansvarig inför vård och omsorgsnämnden. I den övergripande 
ledningen för omsorgen ingick även områdeschefer samt programrådssekreterare. 
Områdescheferna var chefer över de enskilda enheternas chefer. Som ett extra stöd fanns även 
en FoU-enhet (PUFF, praktik, utveckling, forskning och framtid.) FoU-enheten realiserades 
några år in på 2000-talet, med syfte att stödja ledningsgruppen.  
 
Vård och omsorgsnämnden erbjöd Norrköpingsborna stöd, omsorg och omvårdnad i livets 
olika skeden. Vård och omsorgskontoret utgjorde den tjänstemannaorganisation som hjälpte 
nämnden med sina åtaganden och vård och omsorgsdirektören var ansvarig inför nämnden med 
avseende att ta fram underlag inför beslut, se till att de politiska besluten omsattes i handling 
samt för uppföljningar och utvärderingar.  
 
Vård och omsorgsdirektören och dennes underordnade chefer var inte anställda av vård och 
omsorgsnämnden utan de var anställda av kommunstyrelsens personalutskott. Den politiska 
ledningen och framför allt kommunstyrelsens politiker hade kommunstyrelsens kontor till sitt 
förfogande. Kommunstyrelsens kontor leddes av kommundirektören. Kommunens högst 
ansvariga tjänsteman arbetade främst med frågor som rörde kanslifunktionen, ekonomi, 
personal, näringsliv samt kontakter med det omgivande samhället i stort. Respektive nämnd 
och kontor arbetade med respektive serviceområde. (www.norrkoping.se; Vård och 
omsorgsnämndens ordförande)  
 

Uppdragsorganisationen – en realitet 
När uppdragsorganisationen infördes var ambitionen att skapa tydlighet och enighet. 
Ytterligare ambitioner var att skapa en organisationsmodell som bidrog till att ta ansvar för 
helheten. Syftet med uppdragsorganisationen var att åstadkomma en tydligare och effektivare 
styrning. Man ville ordna klarare ansvarsfördelning och skapa möjlighet till överblickbarhet för 
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såväl medborgare som den politiska ledningen. Vård och omsorgsdirektören hävdade att 
Norrköpings vård och omsorg nått många av de ambitioner man hade i början av 2000-talet och 
att kommunen var på rätt väg – även om det funnits en del problem på vägen.  
 
”Uppdragsorganisationen har tillsammans med ett gediget arbete av chefer och medarbetare 
medfört att vi idag upplever att vi har nått många av våra ambitioner. Därmed inte sagt att vi 
slår oss till ro! För att kunna bedriva bra vård och omsorg så krävs ett kontinuerligt 
organiseringsarbete. Idag är det dock inte lika stora problem som vi stod inför i början av 
2000-talet när vi ifrågasatte grunderna i hur vi organiserade ledningen och verksamheten. 
Idag ligger grunderna fast och vi hanterar problem inom ramen för uppdragsorganisationen. 
Tillgänglig statistik visar att Norrköpings vård och omsorg har nöjda brukare, relativt låga 
kostnader och nöjda medarbetare.”     
 
Vård och omsorgsnämndens ordförande ansåg att uppdragsorganisationen hade realiserats. 
Ledningen av omsorgen medförde att ordföranden hade en tydlig möjlighet att styra 
verksamheten utifrån den inriktning som politiken valde. 
 
”Organisationsmodellen och den nuvarande ledningen där cheferna är centralt placerade 
medför att jag som politiker har bra kontroll över verksamheten. Dessutom möjliggör 
uppdragsorganisationen att det som beslutas inom politiken kan omsättas relativt snabbt inom 
verksamheterna.” 
 
Uppdragsplanen hade varit enande för kommunen. I och med att den kommunala utföraren av 
vården och omsorgen arbetat i enlighet med uppdragsplanen hade det medfört 
konkurrensfördelar. Vård och omsorgsnämndens ordförande ansåg att uppdragsplanen och en 
chef på varje organisatorisk nivå varit en viktig förklaring till enhetligheten inom servicen och 
en konkurrenskraftig verksamhet vid upphandlingar.  
 
Vård och omsorgsdirektören uttryckte liknande tankar då han ansåg att uppdragsorganisationen 
och ledningen bidragit till att chefer, tjänstemän och personal kände till vad man skulle arbeta 
med och vem man var till för.  
 
”När kommunen var organiserad utifrån kommundelsnämnder fanns det många som ville 
väldigt mycket men få var beredda att ta ansvar. Bland personalen fanns det tidigare olika 
uppfattningar kring vem man fanns till för – så är det inte idag. Att veta varför man är på 
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jobbet är viktig eftersom det inte är någon daglig sysselsättning som bedrivs. Det handlar om 
kvalificerad vård och omsorg.” 
 
En områdeschef som var med när kommunen införde uppdragsorganisationen i början av 2000-
talet hävdade att utvecklingen gått mot mer detaljstyrning. Friheten för områdeschefer och 
enhetschefer hade minskat. Uppdragsplanen ansågs ha blivit mer detaljstyrande. Enligt 
områdeschefen hade Norrköpings ledning av kommunen och vården och omsorgen utvecklats 
mot en allt mer toppstyrande organisation. Införandet av uppdragsorganisationen var ett tydligt 
steg mot en centraliserad ledning, men utvecklingen stannade inte där utan den riktning som då 
påbörjades hade fortsatt att växa sig allt starkare. Områdeschefen hävdade att det var en del 
bakslag i form av skandaler, nationellt och lokalt, som medfört att cheferna i allt större 
utsträckning hade att läsa innantill. Lokalt hade skandalerna utgjorts av förskingringar av 
skattemedel.  
 
”Riktningen mot en ökad centralisering och detaljstyrning har förstärkts av såväl den politiska 
ledningen i kommunen, men även av regeringen och av socialstyrelsen. Känslan är att vi som 
områdeschefer är mer styrda idag jämfört med när uppdragsorganisationen infördes. Då fanns 
det övergripande riktlinjer i uppdragsplanerna som vi inom områdena hade att förhålla oss till, 
men hur vi skulle hantera områdena hade vi områdeschefer att hantera. Vi fick möjlighet att 
använda vår professionsbakgrund och kreativitet för att på bästa sätt hantera områdena 
utifrån uppdragsplanen. I och med att uppdragsplanerna har blivit mer detaljstyrande har 
chefers möjligheter till att skapa kreativa lösningar minskat. En förklaring till att 
toppstyrningen har ökat handlar om att det varit nationella skandaler och oegentligheter i 
kommunen på bland annat chefsnivå, vilket har fått till följd att behovet av kontroller har 
ökat.” 
 
Chefen för FoU-enheten (PUFF) som medverkat i vård och omsorgens ledningsgrupp sedan 
2005 uttryckte att ledningen i stora drag var densamma, men att centraliseringen hade stärkts. 
Enligt chefen för PUFF var det viktigt att uppmärksamma risken med att ledningen var centralt 
placerad. Ledningen kunde uppfattas som alltför centraliserad och för lite insatt i den operativa 
verksamheten ute bland områdena och enheterna.   
 

Mer vård och omsorg i kommunal regi 
Sedan 2006 fanns det en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet om att merparten av vården och omsorgen i Norrköpings kommun skulle 
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bedrivas i egen regi. Den politiska inriktningen rörde främst vården och omsorgen i sig. När det 
gällde serviceverksamheter som städ, mat och tvätt så fanns det ingen politisk inriktning om att 
det mesta av detta skulle ske i egen regi. Utvecklingen har sedan 2006 varit att kommunen tagit 
tillbaka allt mer av vården och omsorgen och det har skett via politiska beslut om att inte 
återupphandla områden samt att kommunen visat sig vara konkurrenskraftig vid upphandlingar.  
 
Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande skulle inte kommunen medverka till en 
omfattande marknad för vården och omsorgen. 
 
”Den låtsatsmarknad som kommunen arbetade med under 1990-talet var frustrerande. Det var 
svårt att ta det på allvar eftersom vi visste att det inte var en riktig marknad. Idag har vi en bra 
syn på hur vi hanterar de upphandlingar vi gör. Vi har uppdragsplanen som fundament och 
den utgör grunden för det som ingår i förfrågningsunderlag.”  
 
Enligt vård och omsorgsdirektören hade uppdragsorganisationen och chefernas kontinuerliga 
arbeta med att upprätthålla det som beskrivs i uppdragplanen varit en viktig anledning till att 
den politiska ledningen i kommunen valt att minska konkurrensutsättningen. Vård och 
omsorgsdirektören hävdade att:  
 
”Trenden har i Norrköping varit att allt mer vård och omsorg bedrivs i kommunal regi. Det 
finns olika anledningar till detta och framför allt handlar det om att kommunen i något fall 
avstått från att handla upp ett område och i flera fall har det handlat om att tidigare privata 
utförare har haft ett anbudspris som varit högre än kommunens eget.” 
 

Medborgarnas intresseorganisation 
När kommundelsnämnderna togs bort några år in på 2000-talet så skapades medborgarkontor. 
Idén bakom framväxten av medborgarkontor var att de skulle bidra till en närhet mellan 
kommunen och medborgarna. Vård och omsorgsnämndens ordförande hävdade att kommunen 
aldrig fick något bra grepp över hur medborgarkontoren skulle fungera och vilken roll de skulle 
ha i ledningen.  
 
”Det fanns potential i medborgarkontoren, men fokus låg inte på dessa. Det var skillnad när 
det var kommundelsorganisationen – då fördes lokala samtal med medborgare.”  
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Efter att medborgarkontoren togs bort skapades beredningsgrupper som nästan uteslutande 
handlade om ytterområdena. Medborgarna träffade politiker i ytterområden. Men inte heller 
denna organisatoriska lösning blev tillräckligt lyckosam för att det skulle betraktas som en bra 
arena för medborgarnas intresseorganisation och som en del i ledningen. De geografiska 
beredningsgrupperna lades ned. Istället för de geografiska beredningsgrupperna skapades 
hälsoforum. Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande blev inte heller detta lyckat. 
 
”Det blev färre och färre som medverkade. Även hälsoforumen blev övergivna – jag gav upp. 
Jag behövde inte dessa forum för att bedriva politik inom vården och omsorgen. Hade jag 
verkligen engagerat mig för att få till stånd en levande demokrati på lokal nivå hade det 
rimligtvis lyckats bättre. Det handlar mycket om hur hårt man som ledande politiker arbetar 
med en fråga. Eftersom jag drev andra frågor, exempelvis mångfaldsfrågan, som var viktigare 
för mig så prioriterade jag dem. Rent politiskt tror jag att för att få någon stuns i dialoger med 
medborgare och demokrati på lokal nivå så måste politikerna vara med och visa på att mötena 
är av betydelse.” 
 
Enligt en områdeschef hade makten för den politiska ledningen blivit starkare med åren och 
brukarråden hade vuxit sig starkare under de senaste åren.  
 
”Genom brukarråden kan brukarna påverka små frågor som exempelvis vilken färg det ska 
vara på gardiner och de kan medverka till att en boulbana anläggs vid ett särskilt boende 
etcetera. Vid brukarråden får man tycka. Brukarråden kommer att bli allt mer viktiga i 
framtiden eftersom de som är på väg att bli brukare är vana att få vara med och påverka. De 
står inte bara med mössan i hand och tackar och bockar, utan de vill göra sin röst hörd.” 
 
Vård och omsorgsdirektören hävdade att fokus på medborgarnas intresseorganisation inte varit 
så starkt under de senaste 10 åren. Samtidigt som det förhållit sig på detta sätt hävdade han att 
brukarna hade fått andra sätt att påverka ledningen på jämfört med 1990-talet då politiken fanns 
nära medborgarna. Medborgarkontoren togs bort för ett antal år sedan och istället infördes 
kontaktpolitiker som med jämna mellanrum besökte enheterna och följde upp hur ledning och 
verksamhet bedrevs. Förutom kontaktpolitiker hade en klagomålshantering byggts ut.  
 
”Lämnar någon in ett klagomål så levererar kommunen ett svar inom fem arbetsdagar. 
Klagomålshanteringen följs kontinuerligt upp och syftet med detta är att lära av misstagen för 
att bli bättre. Klagomålshanteringen är allmänna handlingar och är tillgängliga för alla vilket 
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medför att media ibland rapporterar om misstag som har begåtts. Vi arbetar hårt med att 
minimera misstag, men misstag går inte att undvika och har man en öppen klagomålshantering 
får man också vara beredd på att hantera media.” (Vård och omsorgsdirektören)  
 

En centraliserad ledning  
Uppdragsorganisationen som infördes några år in på 2000-talet medförde en centralisering av 
ledningen. Områdeschefer anställdes med uppdrag att se till att ekonomin inom områdena 
förbättrades och servicenivån skulle bli mer likvärdig. Enligt vård och omsorgsdirektören var 
erfarenheterna av att vara organiserad utifrån en uppdragsorganisation att personalen visste 
vem de är till för. De visste vad deras uppdrag är. En annan erfarenhet var att servicen blivit 
mer standardiserad.  
 
”Oavsett var man bor i Norrköping så har man tillgång till kvalitativ vård och omsorg.” 
 
Fram till 2008 var några av områdescheferna stationerade ute i områdena och de hade viss 
tillgång till stabspersonal. På grund av problem med medborgarkontoren som medförde att de 
togs bort så blev det enligt vård och omsorgsdirektören naturligt att samla hela vård- och 
omsorgens ledning under samma tak centralt i Norrköping. En annan bakomliggande orsak till 
centraliseringen utgjordes av rädslan av det bakslag kommunen upplevde under tidigt 2000-tal 
då servicen var för olikartad i kommunen. Vård och omsorgsnämndens ordförande beskrev att 
det var viktigt att hela Norrköping utvecklas på ett likvärdigt sätt.  
 
Vård och omsorgsdirektören hävdade att den centraliserade ledningen hade underlättat 
ledningsgruppsarbetet. En ytterligare effekt av att vården och omsorgens ledning var samlad 
under samma tak var att samarbetet mellan programrådssekreterarna och cheferna hade 
förbättrats. En områdeschef som tidigare var placerad ute vid ett områdeskontor ansåg att 
centraliseringen av ledningen medfört ökad toppstyrning samt ett bättre samarbete mellan 
områdescheferna. Hon reflekterade enligt följande kring den centrala placeringen av 
områdeschefer.  
 
”Idag sitter alla områdeschefer centralt placerade. Det bidrar till att områdena utvecklas mer 
likvärdigt då det är lättare att utöva toppstyrning om de närmaste cheferna finns centralt 
placerade. Att vi som områdeschefer är centralt placerade medför att de informella 
kontakterna underlättas. Vi träffas idag inte enbart vid formella möten utan även i fikarummet 
och i huset. Tidigare var det så att vi som områdeschefer satt på olika områdeskontor. Där jag 
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satt var vi två områdeschefer och vi samarbetade bra. Kom hon och hade ett problem så 
hjälpte jag till. Skulle en annan områdeschef komma och fråga samma sak kändes det inte lika 
naturligt att hjälpa till. Idag däremot har alla områdeschefer kommit närmare varandra, dels 
via ökade informella kontakter och dels via en ökad topp-, och detaljstyrning.” 
 
Enligt områdeschefen hade centraliseringen av ledningen, med vård och omsorgsdirektören och 
områdescheferna placerade i samma hus medfört ett bättre samarbete mellan områdena.  
 
”Har man skapat en trygg relation är det lättare att säga att jag hjälper dig för då vet man att 
när man själv behöver hjälp finns det hjälp att få. Har man ingen relation blir det lätt att 
konkurrenstanken tar överhand. Förut var det mer konkurrens mellan områdena. Som 
områdeschef ville man inte vara sämst utan man ville gärna vara bäst. När vård och 
omsorgsdirektören presenterade områdenas resultat ville man gärna ha presterat bra – det var 
en drivkraft och är det fortfarande. Idag när vi sitter nära varandra är det inte lika viktigt att 
visa upp att ens eget område presterar bra, utan det är snarare så att helheten är viktigare 
eftersom vi hjälper varandra.” 
 

Ledningen och bra prestationer 
Uppdragsorganisationen och ledningen hade bidragit till att Norrköpings vård och omsorg 
presterat bra i mätningar gällande nöjda brukare och medarbetare. Dessutom hade kostnaderna 
varit relativt låga. Vård och omsorgschefen reflekterade kring varför kommunen presterat så 
bra:  
 
”I uppdragsorganisation är det mer styrt vad som förväntas av chefer jämfört med när 
budskapet är att cheferna ska sköta enheterna på egen hand. De flesta tycker idag att 
uppdragsorganisationen fungerar bra, även om det fortfarande finns de som anser att den är 
något för styrande - så kommer det nog alltid att vara. Oavsett detta har 
organisationsmodellen och vårt sätt att leda vård och omsorg bidragit till att Norrköpings 
kommun idag presterar bra. Vi ligger bra till när det gäller nöjdhet och möjlighet att påverka 
arbetet hos personalen. Vi ligger bra till när det gäller nöjd brukarindex och vi har relativt 
låga kostnader. Det finns kommuner som har lägre kostnader per brukare, exempelvis 
Linköping, men den nivån strävar inte Norrköping mot.” 
 
Under 2000-talet har tillgänglig statistik ökat markant. Det fanns ett antal olika index som 
Norrköpings vård och omsorg kontinuerligt stämde av mot. Nöjd brukar index var ett sådant 
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och ett annat var vad verksamheten kostar i kommunen. Det sistnämnda bygger på 
standarkostnader som indikerar vad en verksamhet bör kosta om verksamheten följer 
riksgenomsnitt. Standardkostnader är ett mått som lämpar sig bäst där det finns liknande 
förutsättningar i hela Sverige och där verksamheten är relativt standardiserad. Norrköpings 
kommun jämförde sig främst mot kommuner i Sverige som ligger i intervallet mellan 100 000 
invånare till 180 000 invånare (Vård och omsorgsdirektör).  
 
Enligt samtliga intervjuade, vård och omsorgsnämndens ordförande, vård och 
omsorgsdirektören, en områdeschef samt chefen för FoU-enheten hade den ökade 
medvetenheten om statistik och mätningar medfört en ökad tro på mätmodeller. Inriktningen 
mot rationella modeller och att Norrköpings kommun presterat bra i mätningar medförde ett 
starkt incitament till att hålla kvar och till och med förstärka uppdragsorganisationen och 
ledningsstrukturen. Vård och omsorgsdirektören hävdade att:  
 
”Eftersom kommunen presterar bra - statistik visar detta - så finns det idag inget tryck mot att 
förändra ledningen eller verksamheten i stort. Uppkommer mindre problem så hanterar vi 
dessa och mindre förändringar har skett.”  
 
Den generella utvecklingen hade varit mot mer kontroll via mätningar. Enligt en områdeschef 
handlade chefskapet allt mer om att leverera resultatmått av olika slag. Socialstyrelsen beskrevs 
som en institution som hade börjat kräva allt mer uppgifter. Områdeschefens uppfattning var att 
kreativiteten stördes av den tilltagande arbetsbelastningen med att leverera data och att 
förmågan att agera som ledare försämrades när allt mer tid gick åt till att arbeta med kontroll 
och till att rapportera uppgifter.  
 
Enligt områdeschefen indikerade den goda statistiken att organisationen och ledningen gjort 
rätt saker på ett bra sätt. Enligt henne innebar resultaten att det var svårt att få gehör för andra 
organiseringsidéer. Hon bedömde därför att idéerna bakom ledningen skulle förstärkas.  
 
”Det är bland annat därför att jag tror att utvecklingen mot än mer topp-, och detaljstyrningen 
kommer att fortgå en tid till.”  
 
Chefen för FoU-enheten argumenterade i liknande termer då hon framförde att: 
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”Norrköpings kommun presterar bra i många undersökningar och det har medfört att man 
idag tror på kommunens ledning av vård och omsorg. Såväl den generella trenden mot en ökad 
tro på rationella modeller för mätning som att Norrköping presterar bra utgör en sporre för att 
fortsätta bedriva bra vård och omsorg och i detta avseende är FoU viktigt.”  
 
Brukaren i centrum, likvärdig service samt ett stärkt medarbetarskap – utvecklingslinjer 
Organisationsmodellen som infördes några år in på 2000-talet hade till stora delar realiserats 
enligt samtliga som intervjuades. Brukaren i centrum beskrevs vara det rådande konceptet och 
det fanns individuella målplaner (IMP) för alla brukare. IMP innebar att kommunen 
tillsammans med den äldre utformade en individuell målplan som beskrev vilka sysslor man 
fick hjälp med i vardagen såsom matdistribution, städning, omvårdnad, duschning med mera 
(se även tidigare beskrivningar i kapitlet). När den individuella målplanen var beslutad fick 
brukaren en kontaktperson som hade ett extra ansvar för att det som beskrevs i IMP också 
levererades.  
 
Sedan uppdragsorganisationen infördes några år in på 2000-talet hade det funnits en politisk 
vilja av att servicen med brukaren i centrum konceptet skulle utvecklas på ett enhetligt sätt 
inom och mellan områdena. Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande var det viktigt att 
områdescheferna agerade utifrån uppdragsplanen och att man organiserade ledningen av 
områdena på likvärdigt sätt. Hon framförde att områdescheferna var för sig var kompetenta för 
sina uppdrag och de var drivande, vilket varit bra för organisationen. För den övergripande 
kommunledningen och vård och omsorgsledningen var det enligt ordföranden viktigt att verka 
för att ledningen och verksamheten i Norrköpings kommun uppfattades som likvärdig.  
 
”Blir områdescheferna för dominerande inom sina respektive områden finns alltid en risk mot 
att servicen i Norrköping börjar spreta igen. En politisk utvecklingslinje är därför att arbeta 
med ledningen för att stävja de tendenser som finns. Oavsett var man verkar eller bor i 
Norrköping så är det innehållet i uppdraget som ska gälla.” (Vård och omsorgsnämndens 
ordförande) 
 
 
6.4 Förändring av Norrköpings ledning 2004 - 2012 – en sammanfattning 
I det följande sammanfattas förändringen av Norrköpings ledning av vård och omsorg.  
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Norrköpings kommun – Nya idéer och förändrad ledningsorganisation!  
Sedan början av 1990-talet har Norrköpings kommun och dess organisation förändrats i 
omgångar. I början av 1990-talet infördes en kommundelsnämndsorganisation med inslag av 
beställar-utförar organisation. Mest framträdande för hur kommunen var organiserad under 
1990-talet var kommundelsnämnderna. Under början av 2000-talet förändrades såväl den 
politiska- som administrativa ledningsorganisationen. Kommundelsnämnderna togs bort och en 
uppdragsorganisation infördes. I början av 2010-talet var organisationsmodellen densamma och 
ledningen var i stora drag likvärdig men en centralisering hade skett på grund av problem med 
medborgarnas intresseorganisation. 
 
Norrköpings kommun ville i början av 2000-talet skapa tydligare ansvarsfördelningar samt 
skapa en bättre möjlighet till överblick för den centrala ledningen. För att åstadkomma detta 
infördes en ny politisk- och administrativ ledningsorganisation och en uppdragsorganisation.  
Det beskrevs som att man ville komma bort från den gamla ledningen, vilken ansågs skapa 
problem i form av oklara ansvarsförhållanden, otydliga roller och olikartad service inom och 
mellan områden. Organisationsförändringen innebar att den politiska respektive den 
administrativa ledningen skulle få mer centrala arenor att träffas på jämfört med 
kommundelsnämnder. Införandet av uppdragsorganisationen innebar ett nytt sätt att betrakta de 
övergripande kommunala uppgifterna. Kostnadseffektivitet och likvärdig service via 
individuell målplan (IMP) prioriterades. Demokratiuppgiften som var framträdande vid 
kommundelsnämnder tonades ner. Förvisso sa man sig lösa detta med medborgarkontor, men 
fokus låg inte längre på demokratiuppgiften.  
 
De idéer som växte fram utifrån problem var av olika karaktär. Idéerna bakom den kommunala 
ledningen i stort påverkade vården och omsorgens ledning. I Norrköping betonades 
kostnadseffektivitet och mer likvärdig service. Under 1990-talet då kommunen var organiserad 
utifrån kommundelsnämnder och utifrån en beställar-utförar organisation var budskapet till 
enheterna och dess chefer att man skulle sköta sig själva. Entreprenörsandan och närheten till 
brukare och anhöriga betonades. I och med att uppdragsorganisationen blev en realitet i början 
av 2000-talet förändrades ledningen. Den organiserades utifrån idéer om förbättrad tydlighet, 
överblickbarhet och en mer likartad hantering av serviceleverantörsuppgiften. 
Kommunledningen ville öka fokuseringen på en budget i balans. För vård och omsorg infördes 
en förvaltningschef samt områdeschefer och två programrådssekreterare. Detta gjordes för att 
stärka upp organisationen. Budskapet till områdescheferna blev att få ordning på ekonomin och 
att enheterna skulle börja samarbeta. Från centrala aktörer, politiker och administrativa chefer, 



   155  

framfördes att det var viktigt att enhetschefer följde Socialstyrelsens riktlinjer, 
myndighetsuppgiften. 
 
Den andra övergripande idén som påverkade omsorgens ledning och specifikt dess verksamhet 
handlade om att sätta brukaren i centrum. Ledande politiker såg ett problem med att omsorgen i 
Norrköping var inriktad mot ett kollektiv – en omsorg som inte skulle passa 40-talisterna som 
var på väg att gå i pension. Idén utgick från politikernas valda inriktning för vården och 
omsorgen i Norrköpings kommun. Det handlade om att sätta brukaren i centrum och utifrån det 
erbjuda service, stöd, omsorg och omvårdnad. Brukaren i centrum innebar att kommunen 
skapade en individuell målplan för alla brukare. Synsättsförändringen innebar att Norrköping 
gick från att betrakta omsorgen som en kollektiv service riktad till ett kollektiv till att betrakta 
vården och omsorgen som individservice riktad till människor som är i behov av omvårdnad. 
 
I Norrköpings kommun hade centraliseringen av ledningen fortsatt att förstärkas mot bakgrund 
av minnet av en alltför olikartad servicenivå under 1990-talet och problem med 
medborgarkontoren. På grund av bakslagen med medborgarkontoren ansågs det naturligt att 
samla vården och omsorgens ledning under samma tak centralt i Norrköping. 
 
Vid återbesöket 2012 framkom att uppdragsplanen hade blivit mer detaljstyrande och att det 
medfört en insnävning i chefernas möjligheter att agera utifrån egna kreativa idéer. Införandet 
av uppdragsorganisationen i början av 2000-talet var ett tydligt steg mot en centraliserad 
ledning, men utvecklingen stannade inte där utan den riktning som då påbörjades hade fortsatt 
att växa sig allt starkare. Anledningen beskrevs vara bakslag såväl nationellt som lokalt i form 
av vårdskandaler samt andra oegentligheter. 
 
Idéerna om brukaren i centrum och individuella målplaner var fortsatt starka några år in på 
2010-talet. Som en konsekvens av detta hade brukarråden vuxit sig starkare. Brukarråden 
ansågs viktiga för ledningen då de skapade utrymme för medborgarnas intresseorganisation på 
operativ nivå. 
 
Den ökade tillgängligheten till statistik hade medfört en ökad fokusering på modeller för att 
stämma av mot mål. Inriktningen mot modeller för att mäta vården och omsorgen och att 
Norrköpings kommun presterat bra i mätningar hade medfört ett starkt incitament till att 
organisera ledningen utifrån de grunder som arbetades fram vid den omfattande förändringen 
några år in på 2000-talet. De intervjuade hävdade att det var svårt att ifrågasätta grunderna i 
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sättet att organisera ledningen så länge kommunen presterade bra angående ekonomi, personal 
och nöjda brukare.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att Norrköping några år in på 2000-talet var organiserad 
utifrån en uppdragsorganisation. I början av 2000-talet förändrades kommunens 
ledningsorganisation från att ha varit organiserad utifrån kommundelsnämnder till att vara 
organiserad utifrån uppdragsplaner. Bakgrunden till förändringen handlade om problem i form 
av höga kostnader i förhållande till minskade intäkter samt att områdena utvecklats olika när 
det gällde service. Den omfattande förändringen och dess efterdyningar var påtagliga några år 
senare. Uppdragsorganisationen innebar att förvaltningschefen för vård och omsorg med hjälp 
av programrådssekreterarna och chefer hade att följa uppdragsplanen. Bakom det sättet att 
organisera fanns idéer om att skapa en centraliserad, tydlig och kostnadseffektiv organisation 
där serviceleverantörs- och myndighetsuppgiften skulle hanteras på likvärdigt sätt. Den nya 
idén om att skapa en individbaserad service för de äldre via individuell målplan (IMP) var en 
betydelsefull idé som påverkade. Några år in på 2000-talet hade förändringstakten lugnat ner 
sig, men en anpassning till uppdragsorganisationen och till det nya förhållningssättet till de 
äldre fortsatte.  
 
Sammantaget konstateras att kommunens ledning på ett påtagligt sätt förändrades under 2000-
talets inledning. Norrköpings kommun förändrades från en kommundelsnämndsorganisation 
som byggde på idén om demokratisk närhet till medborgarna till en uppdragsorganisation där 
kostnadseffektivitet och likartad hantering av servicen i hela kommunen ansågs viktigt. 
Bakgrunden till förändringen av vården och omsorgens ledning var dels förändringen av 
kommunens övergripande ledning men förändringen handlade också om att hantera problem 
med olikartad service, höga kostnader via brist på samverkan mellan enheter samt för att agera 
proaktivt och skapa en mer individinriktad vård och omsorg. 
 
Vid återbesöket 2012 framkom att uppdragsplanen hade blivit mer detaljstyrande och att det 
medfört en insnävning i chefernas möjligheter att agera utifrån egna kreativa idéer. Införandet 
av uppdragsorganisationen i början av 2000-talet var ett tydligt steg mot en centraliserad 
ledning, men utvecklingen hade inte stannat där utan den riktning som då påbörjades hade 
fortsatt att växa sig allt starkare. På grund av problem med medborgarkontoren ansågs det 
naturligt att samla vården och omsorgens ledning under samma tak centralt i Norrköping. Som 
en konsekvens av att idéerna om brukaren i centrum hade fortsatt att vara viktiga hade 
brukarråden vuxit sig starkare då de var betydelsefulla för ledningen på operativ nivå. Då 
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Norrköpings kommun och dess vård och omsorg under de senaste åren presterat bra i mätningar 
gällande ekonomi, personal och nöjda brukare så ansågs det svårt att ifrågasätta grunderna i 
sättet att organisera kommunen och dess ledning. I det följande summeras de 
ledningsorganiseringsidéer som låg bakom Norrköpings ledning av kommunen och dess vård 
och omsorg. I summeringen utgör den vänstra kolumnen en uppdelning utifrån tid och utifrån 
kommunen som helhet respektive kommunens vård och omsorg. Uppdelningen av tid är vald 
utifrån tidpunkter då större organisationsförändringar genomfördes. I den högra kolumnen 
beskrivs de mest framträdande ledningsorganiseringsidéerna. Att Norrköpings kommun var 
organiserad utifrån en kommundelsnämndsorganisation under 1990-talet var inget specifikt för 
Norrköping. Ett flertal större kommuner i Sverige (exempelvis Malmö, Stockholm och 
Göteborg) var under samma tidpunkt organiserad utifrån kommundelsnämnder. 
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Ledningsorganiseringsidéer i Norrköpings kommun – vård och omsorg 

 
            Kontext och period    Organiseringsidé 

 
Ledningsorganiseringsidé gällande hela kommunen 
och dess vård och omsorg innan 2003. 

Kommunen ska vara organiserad utifrån en 
kommundelsorganisation för att främja medborgarnas 
intresseorganisation. Beslut ska fattas nära brukarna 
av lokala politiker och tjänstemän.  

Ledningsorganiseringsidé gällande hela kommunen 
och dess vård och omsorg efter 2003. 

Kommunen ska vara organiserad utifrån en 
uppdragsorganisation för att främja en 
kostnadseffektiv organisation samt skapa 
förutsättningar för likvärdig hantering av de 
övergripande uppgifterna med betoning på likvärdig 
service.  

Ledningsorganiseringsidé gällande vård och omsorg 
före 2004. 

Enhetscheferna och dess biträdande chefer ska sköta 
enheterna på egen hand men med en närhet till 
brukare och utifrån direktiv från 
kommundelsnämndspolitiker.  

Ledningsorganiseringsidé gällande vård och omsorg 
efter 2004. (Ledningsorganiseringsidén växte fram 
under inledningen av 2000-talet, men började 
realiseras under 2003 och 2004.)   
 

Enheterna ska skötas på likvärdigt sätt, en likvärdig 
hantering av kommunernas övergripande uppgifter, 
via den centralt beslutade uppdragsplanen. 
Enhetscheferna ska vara organiserade under 
områdeschefer för att främja likvärdig servicenivå och 
kostnadseffektivitet.  

Ledningsorganiseringsidé gällande vård och omsorg 
några år in på 2010-talet. 

Enheterna ska skötas på likvärdigt sätt, en likvärdig 
hantering av kommunernas övergripande uppgifter, 
via den centralt beslutade uppdragsplanen. Detta var 
ännu tydligare jämfört med under de inledande åren 
av 2000-talet. Områdescheferna ska vara stationerade 
centralt för att stödja en likvärdig hantering av 
kommunernas övergripande uppgifter. Enhetscheferna 
ska vara organiserade under områdeschefer.   

 



   159  

 

7 Kommunernas övergripande uppgifter och förändring av ledning  
I detta och nästa kapitel skall vi återvända till de båda kommunerna för att identifiera vad som 
påverkar förändring av kommunal ledning (kap. 7) och den roll som organisatoriska bakslag 
spelar för förändring (kap. 8). Det som påverkar förändring kan identifieras som 
uppgiftsförskjutningar i kommunernas övergripande uppgifter, exempelvis att leverera service, 
att vara medborgarnas intresseorganisation, att agera myndighet och att vara samhällsaktör. 
Resonemanget är strukturerat utifrån dessa övergripande uppgifter eftersom såväl litteraturen 
som fallstudierna visar att just dessa är av central betydelse. En utgångspunkt är att de 
övergripande uppgifterna har en central roll i kommunernas identitet. I Linköping och i 
Norrköping några år in på 2000-talet förekom uppgiftsförskjutningar inom och mellan de 
övergripande kommunala uppgifterna. I de reflektioner som följer vävs andra centrala 
förhållanden in utifrån den betydelse de haft i de båda fallen. Det framhålls exempelvis att 
mötena mellan politisk och administrativ ledning är av central betydelse vid förändring av 
kommunal ledning. I reflektionerna framkommer även att det externa förhållandet ekonomi och 
framför allt då förändrade ekonomiska förutsättningar har varit centralt vid förändring av 
kommunal ledning. I slutet av första decenniet på 2000-talet stod det klart att modeller för att 
mäta kostnader, nöjda brukare samt personal blivit allt viktigare. ”Fördelaktig” statistik 
betraktades som ett kvitto på att ledningen var bra organiserad och att verksamheten var på rätt 
väg.    
 

Linköping och serviceleverantörsuppgiften 
Förändring av produktionens ledning, det vill säga Linköpings kommuns utförare av omsorg, 
skedde några år in på 2000-talet. Förändringen handlade om att organisera så att servicen 
skulle bli mer likvärdig. Förändringen genomfördes också med avsikt att stärka 
konkurrenskraften gentemot privata aktörer. Betydelsen av att kunna uppvisa väl formulerade 
anbud med konkurrenskraftiga priser underströks av produktionens omsorgschef.  
 
”Genom att vi nu kan använda produktionens samlade resurser vid anbudsförfaranden tror jag 
att vi kommer stå bättre rustade i konkurrensen.”  
 
Produktionens ledning ansåg att det nya sättet att organisera skulle medföra en bättre kontroll 
genom mer upparbetade rutiner än tidigare vilket skulle leda till att organisationen stod bättre 
rustad vid anbudsförfaranden. Förändringen av produktionens ledning innebar en förändring i 
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sättet att betrakta serviceleverantörsuppgiften. Innan centraliseringen, med införande av 
områdeschefer, var budskapet att enhetscheferna med dess biträdande enhetschefer skulle sköta 
enheterna som egna företag. Produktionens omsorgschef uttryckte att det varit en oklarhet i 
organisationen och att servicenivån utvecklats i olika riktningar. Genom att tillsätta en chef på 
varje nivå ansåg hon att bättre förutsättningar för en tydligare organisation med mer enhetlig 
service skulle skapas. Det framkom att tydligheten var viktig vid upphandlingar. Produktionens 
omsorgschef framförde i början av år 2004 att beslutsfattandet hade centraliserats. 
Produktionens omsorgschef ansvarade för anbudet med stöd av berörd områdeschef och 
verksamhetschef. Centraliseringen av ledningen ansågs viktig för att klara av konkurrensen.  
 
Vid återbesöket, 2012 framkom, som vi redan sett, att kommunen hade delegerat ansvaret för 
vården och omsorgen till omsorgsdirektören. Han var också delansvarig för kommunen som 
helhet. Helhetsansvaret bestod i att medverka i kommunens ledningsgrupp och därvid ansvara 
för kommunen som helhet. Det decentraliserade ansvaret innebar att det var han som var 
ansvarig för vården och omsorgen inför omsorgsnämnden och äldrenämnden. Ansvaret hade 
lyfts över på omsorgsdirektören som framförde betydelsen av att både vara en förkämpe för 
vården och omsorgen samtidigt som det var viktigt att se till delen i helheten. 
 
”En del av mitt uppdrag är att se till att vården och omsorgen i Linköping presenterar bra 
utifrån rimliga medel. Den andra delen i mitt uppdrag är att lyfta blicken och se helheten. I 
kommunen är det mycket tydligt uttalat från kommunchefen att man både har ett ansvar för sin 
del, men även för helheten.”   
 
Den kommunala utföraren bytte 2009, som det beskrevs i det förra kapitlet, namn till Leanlink 
som ett led i strävan mot att vara ett tydligt kommunalt alternativ. I och med att produktionen 
och sedermera Leanlink tappade marknadsandelar förändrades ledningen genom att 
områdescheferna togs bort. Istället för områdescheferna anställdes verksamhetsutvecklare som 
skulle ingå i ledningen för att utveckla Leanlink och göra den kommunala utföraren mer 
konkurrenskraftig. Verksamhetsutvecklarnas uppdrag var att bedriva utvärderingar och bidra 
till utvecklingen av ledningen och verksamheten.  
 
Sammantaget konstateras att produktionen förändrade ledningen på grund av problem sprungna 
ur svag hantering av anbudsförfarandet samt alltför olikartad service. I begreppet svag 
hantering av anbudsförfarandet inkluderas såväl förmågan att påvisa kompetens samt att kunna 
lämna ett konkurrenskraftigt pris. Förändringen av produktionens ledning byggde på iden om 
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en likvärdig service via en centraliserad ledning. Iden om att enheterna skulle skötas som egna 
företag trängdes undan. Idéerna som låg bakom förändringen av ledningen några år in på 2000-
talet var fortsatt aktuella i början av 2010-talet.  
 

Linköping och medborgarnas intresseorganisation 
Innan förändringen av produktionens ledning fanns det på en övergripande kommunal nivå väl 
utvecklade mötesstrukturer mellan politiker och administrativa chefer. De intervjuade beskrev 
att det förhöll sig på detta sätt även på övergripande produktionsnivå samt på enhetsnivå. På 
enhetsnivå ordnades brukarråd och kontinuerliga platsträffar, vilket innebar att politiker 
besökte enheter och diskuterade verksamhets- och ledningsfrågor. Linköpings kommun 
skapade utrymme för politiker att medverka vid ledningen på enhetsnivå, vilket kan ses som ett 
inslag i uppgiften att vara medborgarnas intresseorganisation. Detta kan också betraktas som att 
samspelet mellan politisk och administrativ ledning ansågs viktigt på den övergripande nivån 
samt på förvaltningsnivå och operativ nivå. I och med att ledningen inom produktionen 
centraliserades kom närheten till politiker i allmänhet samt brukare och dess anhöriga via 
brukarråd att få mindre betydelse. Detta innebar att uppgiften medborgarnas 
intresseorganisation centraliserades samtidigt som den tonades ner. Samspelet mot den högre 
ledningen inom produktionen blev viktig.  
 
Som vi såg hade omsorgsnämnden vid återbesöket 2012 delats upp i en omsorgsnämnd och en 
äldrenämnd. Förändringen från en nämnd till två nämnder byggde på problem med att de 
politiska frågorna blev för övergripande när det enbart fanns en nämnd. Efter uppdelningen av 
nämnderna blev omsorgsdirektören ansvarig mot båda dessa nämnder.  
 
Dessutom hade brukarråden återigen blivit viktiga. Bakgrunden var att det ansågs viktigt att 
brukarna var med och påverkade den operativa ledningen ute bland enheterna. Det ansågs 
viktigt för brukarna och för ledarskapet. Brukarråden ansågs också viktiga för politiken i 
utvärderingssyfte. Under slutet av det första decenniet av 2000-talet började tron på modeller 
för mätning att växa sig starkare. Tillgängligheten till sammanställda mätningar via Internet 
hade skapat ett ökat intresse. Via den ökade tillgängligheten till mått avseende exempelvis nöjd 
brukarindex, nöjd personal och kostnad per brukare hade medborgarna möjlighet att granska 
vården och omsorgen via ett antal olika mått.  
 
Sammantaget konstateras att förändringen av ledningen hos produktionen i Linköping 
medförde att den övergripande kommunala uppgiften, medborgarnas intresseorganisation, 
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tonades ner. Förändringen innebar även en centralisering då politikerträffar på förvaltnings- och 
enhetsnivå minskade i omfattning till förmån för mer centraliserade möten mellan politisk och 
administrativ ledning. Vid återbesöket 2012 betonades att det var den övergripande ledningen, 
vård och omsorgskontoret, som skulle ha kontakter med den politiska ledningen inom 
äldreomsorgen (äldrenämnden). Även om det främst skedde utbyte på förvaltningschefsnivå 
hade brukarråden blivit viktiga.  
 

Linköping och myndighetsuppgiften 
I och med att Linköpings kommun var organiserad utifrån en beställar-utförar organisation var 
Linköping en uppdelad organisation. Innebörden av detta handlade om att cheferna inom 
produktionen inte skulle ägna sig åt myndighetsbedömning. I Linköpings kommun sköttes 
denna uppgift istället av biståndshandläggare vid socialkontoret. Detta sätt att organisera 
innebar att cheferna inom produktionens vård och omsorg enbart hanterade frågor som rörde 
serviceleverantörsuppgiften. Biståndsbeslut och andra myndighetsuppgifter hanterades av 
biståndshandläggarna. Cheferna beskrev att uppdelningen bidragit till en professionalisering av 
yrkesrollerna, vilket också Nordström (1998; 2000) och Westlund och Clow (1996) beskrivit i 
tidigare forskning. 
 
Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorgen beskrev, som vi såg, 
att tillkommande lagar och förordningar påverkat organiseringsfriheten. Vårdskandaler där 
enskilda personer råkat illa ut hade medfört att samhället lagstiftat och reglerat allt mer. Detta 
hade fått till följd att kommunerna och andra myndigheter som har uppföljnings- och 
tillsynsansvar fått fler lagar och förordningar att följa. Socialstyrelsens norm om att en chef inte 
ska ha mer en 30 – 40 personer underställda för att hinna med medarbetar- och lönesamtal var 
påtaglig några år in på 2000-talet. För att hantera myndighetsbeslut, normerande lagstiftning 
och riktlinjer på ett likvärdigt sätt inom produktionen skedde en centralisering. Stabspersonal 
tillsattes för att stärka hanteringen av myndighetsbeslut och normerande lagstiftning. 
Utvecklingen visar på en åtstramning av den kommunala organiseringsfriheten under 
rättsäkerhetens ”flagg”.   
 
Vid återbesöket blev det tydligt att socialstyrelsen under senare år arbetat fram allt fler regler 
och förhållningssätt, vilket medverkat till att förfrågningsunderlag och kravspecifikationer 
blivit mer detaljerade. Den ökade regelstyrningen hade sin bakgrund i problem inom vården 
och omsorgen vilket lett till mer detaljerade krav. Den hade medfört en nedtoning av tron på 
professionernas självständighet. Den kommunala utföraren gjorde bedömningen att 
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uppföljningar och utvärderingar kommer att bli vanligare framöver eftersom det handlade om 
att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Ökade krav på uppföljningar och utvärderingar ansågs 
gynna den kommunala utföraren, då utföraren hade varit framgångsrik vid upphandlingar där 
kvalitetskriterier hade prioriterats högt.   
 
Sammantaget konstateras att Linköpings kommun var en uppdelad organisation (beställar-
utförar organisation). Enligt ledande aktörer så tillkom det under 2000-talet ett antal lagar och 
förordningar som stramade åt friheten att organisera omsorgen och dess ledning. Under 
inledningen av 2010-talet var vården och omsorgen fortsatt organiserad utifrån en beställar-
utförar organisation och organiseringsfriheten hade snävats åt ytterligare. Innebörden av detta 
var att cheferna var mer detaljstyrda jämfört med tidigare.  
  

Linköping och samhällsaktörsuppgiften 
Den övergripande ledningen av såväl politiker som administrativa chefer framförde att 
kommunen gynnas av att olika entreprenörer arbetar utifrån olika sätt att organisera ledning och 
verksamhet. Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom omsorg uttryckte 
att det är viktig att kommunledningskontoret kontinuerligt uppmärksammar olika 
organiseringslösningar och dess betydelse för olika kommunala uppgifter. Detta ansågs viktigt 
för att kunna lära sig mer om organiseringens effekter. I och med att beställar-utförar 
organisationen var i bruk några år in på 2000-talet46 medverkade det till att äldreomsorgen inte 
enbart var en kommunal angelägenhet. Cirka 50 % av äldreomsorgen i Linköping bedrevs år 
2003 av externa utförare. 2012 hade denna andel ökat till 65 %. Linköpings kommun 
medverkade till att skapa en marknad för vården och omsorgen.  
 
Linköpingsfallet visar att föreställningen om den äldre påverkade ledningen. Den äldre 
betraktades som vital, frisk och i stånd att göra aktiva val. Idén om ökad valfrihet för 
kommunen och för brukare stöder tanken på att vården och omsorgen var organiserad utifrån en 
föreställning om den äldre som en myndig aktör. Idén om att konkurrens och att alternativa 
utförare skulle förbättra kreativiteten var också ett uttryck för en liknande föreställning. 
 
År 2012 började ledande majoritets- och minoritetspolitiker att offentligt ifrågasätta beställar-
utförar organisationen. Det framfördes som att politikerna lekt marknad under 20 år och att det 
hade gått ut över kvalitén på vården och omsorgen. För att skapa underlag för en fortsatt 

                                                
46 Linköpings kommun har varit organiserad utifrån en beställar-utförar organisationen sedan år 1992.  
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diskussion tillsattes utredningar angående organisationsmodellen. Idéer om Linköping som en 
framtida kvalitetskommun fördes fram, men inga konkreta förslag presenterades. Enligt de 
intervjuade ansågs det svårt att förändra organisationsmodellen och ledningen så länge 
organisationen presterade bra. Mätningar indikerade detta då Linköpings vård och omsorg hade 
låga kostnader, nöjda brukare och nöjd personal. Hos den kommunala utföraren ansågs det 
viktigt med verksamhetsutvecklare för att kunna agera proaktivt utifrån förändringar i 
samhället.    
 
Sammantaget konstateras att idéerna om konkurrens, valfrihet och den äldre som frisk, vital 
och i stånd att göra aktiva val låg fast såväl i början av 2000-talet som i början av 2010-talet. 
Den ökade konkurrensen bidrog till att produktionens ledning centraliserades. Betydelsen av att 
arbeta strategiskt med anbudsförfarandet för att minimera kostnader via synergieffekter och 
stordriftsfördelar samt påvisa en bra och likvärdig service till de äldre betonades. Vid 
återbesöket 2012 framkom att den kommunala utföraren, Leanlink hade tillsatt 
verksamhetsutvecklare för att kunna agera proaktivt utifrån samhällsförändringar.  
 

Linköpings ledning och uppgiftsförskjutningar 
Beställar-utförar organisationen fortsatte, som redan nämnts, att vara en realitet. Valfrihet och 
konkurrens idealiserades. Det starka marknadsfokuset utmanade Linköpings kommuns egna 
utförare. De anpassade ledningen för att bli ”tuffare” konkurrenter och att kunna ge en mer 
attraktiv respons på anbudet. De strävade också efter att skapa likvärdig service. Förändringen 
av den kommunala ledningsorganisationen medförde att uppgiften medborgarnas 
intresseorganisation tonades ner och att möten mellan politik, allmänhet och förvaltning 
centraliserades. Förändringen medförde även en ökad betoning på att myndighetsuppgiften 
skulle hanteras mer likvärdigt inom produktionen. Stabspersoner tillsattes för att stödja 
hanteringen av myndighetsbeslut och normerande lagstiftning. Förändringen som skedde i 
Linköpings kommun och framför allt inom produktionens ledning av vård och omsorg påvisar 
förskjutningar inom förhållandet mål-(övergripande uppgifter)-medel-dilemma.  
 
Vid återbesöket 2012 blev det tydligt att förskjutningar hade skett inom ramen för 
kommunernas övergripande uppgifter. Dessa förskjutningar hade påverkat ledningen. Tron på 
konkurrens och på brukaren som en vital och frisk aktör i stånd att på egen hand kunna välja 
var fortsatt intakt. Hos den kommunala utföraren hade verksamhetsutvecklare anställts för att 
stödja ledningen i att utveckla en förbättrad vård och omsorg. Omsorgsnämnden hade delats 
upp i två nämnder vilket hade medfört att vård och omsorgskontoret och dess chef, 
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omsorgsdirektören hade fått flera ärenden att hantera. Detta hade skett samtidigt som lagar och 
förordningar hade ökat i omfattning och blivit mer detaljerade. Hos den kommunala utföraren 
hade ledningen tillgång till stabspersonal för att kunna hantera myndighetsuppgiften.  
 
I det följande sammanfattas uppgiftsförskjutningar i den kommunala ledningen av vård och 
omsorg under inledningen av 2000-talet och 2010-talet.  
  
Serviceleverantör Produktionens, den kommunala utförarens, ledning av 

vård och omsorg förändrades på grund av problem med 
för svag hantering av anbudsförfarandet samt alltför 
olikartad service. Iden om att enheterna skulle skötas 
som egna företag trängdes undan till förmån för en mer 
centraliserad ledning med områdeschefer och 
stabspersonal.  
Problem med förlorade marknadsandelar under slutet av 
det första decenniet på 2000-talet medförde att den 
kommunala utföraren, Leanlink tog bort 
områdescheferna. Verksamhetsutvecklare med syfte att 
stödja ledningen via utvärderingar och utvecklingsarbete 
tillsattes. 

Medborgarnas intresseorganisation Förändringen av produktionens ledning medförde att 
uppgiften medborgarnas intresseorganisation tonades 
ner och att möten mellan politik, allmänhet och 
förvaltning centraliserades. Tidigare bejakade brukarråd 
och politikerträffar på enhetsnivå tonades ner. 
I början av 2010-talet skedde samspelet mellan den 
politiska ledningen och den administrativa ledningen 
framför allt på förvaltningschefsnivå. Mot bakgrund av 
problem med att de politiska frågorna blev för 
övergripande hade vård och omsorgsnämnden delats 
upp i två nämnder som vård och omsorgskontoret hade 
att hantera. Brukarråden betraktades återigen (jämfört 
med tidigt 2000-tal) som viktiga för uppföljning och 
utvärdering samt som ett stöd för den operativa 
ledningen och för brukarna.  

Myndighet Linköpings kommun fortsatte att vara en uppdelad 
organisation (beställar-utförar organisation). Under 
rättsäkerhetens flagg tillkom fler lagar och förordningar 
under 2000-talet och 2010-talet. Socialstyrelsens norm 
om att en chef inte ska ha mer en cirka 30-40 
medarbetare blev påtaglig – under 2010-talet hade 
kontrollspannet ökat något i Linköping. Stabspersonal 
tillsattes inom områden för att stärka hanteringen av 
myndighetsbeslut och normerande lagstiftning. 
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Samhällsaktör Idéerna om valfrihet, konkurrens och synen på den äldre 
som vital, frisk och i stånd att göra aktiva val fortsatte att 
vara aktuella några år in på 2000-talet. Ökad konkurrens 
och problem med för olikartad service medförde att 
produktionens ledning centraliserades. Inom
produktionen eftersträvades en mer likvärdig hantering 
av kommunernas övergripande uppgifter. 
Vid återbesöket 2012 hade organisationsmodellen börjat 
kritiseras offentligt. För den kommunala utföraren 
medförde tappade marknadsandelar att behoven av 
områdeschefer minskade och istället ansågs det viktigt 
med verksamhetsutvecklare som skulle stödja ledningen.  

 
  
FIGUR 7:1 LINKÖPINGS LEDNING OCH UPPGIFTSFÖRSKJUTNINGAR 
 
 

Norrköping och serviceleverantörsuppgiften 
Norrköpings kommun och dess vård och omsorg var, som det framkom i kapitel sex, påverkad 
några år in på 2000-talet av två idéer. Den ena idén handlade om att uppdragsorganisationen 
skulle bidra till tydlighet och ekonomi i balans. Syftet med uppdragsorganisationen, som det 
visades i kapitel sex, var att åstadkomma en tydligare och effektivare styrning. I beslutet att 
överge den gamla organisationen med kommundelsnämnder fanns ett tungt skäl. Det handlade 
om att genomföra kostnadsbesparingar på närmare 17-18 miljoner kronor per år jämfört med 
kommundelsorganisationen. Den andra idén handlade om att betona individuell service genom 
att sätta brukaren i centrum. Därför utvecklades idén om individuella målplaner (IMP). 
 
Detta kan ha varit ett försök att hitta tillbaka till kärnverksamheten. Redan från den moderna 
kommunens födelse var en viktig serviceuppgift att ta hand om gamla och fattiga (se 
exempelvis Trydegård (1996)). Fram till inledningen av 2000-talet byggde omsorgen av äldre 
på en föreställning om de äldre som ett kollektiv i behov av omsorg. I Norrköping förändrades 
föreställningen av de äldre i början av 2000-talet. Förvaltningschefen med stöd av de två 
programrådsekreterarna47 organiserade vården och omsorgen utifrån visionen om brukaren i 
centrum. Individuella målplaner ansågs vara något positivt. I visionen betonades ett gott liv för 
alla i Norrköping. 
 

                                                
47 Med stöd utifrån beslut i kommunfullmäktige. 
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”Kommunen ska utifrån en gemensam värdegrund arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla 
som är bosatta i Norrköping. (…) Visionen är att de äldre ska kunna leva ett lika självständigt 
liv som andra och få den omsorg de behöver.” (Uppdragsplanen, sid. 4)  
 
Förvaltningschefen ansåg att med IMP hade kommunen goda förutsättningar att leva upp till 
visionen. De områdeschefer och enhetschefer som var först ut med att införa idén om brukaren 
i centrum stötte dock på mer problematik än vad vård och omsorgschefen förutsatt. Ambitionen 
att arbeta ”ute och inne48”, dag och natt, vardag och helg, krockade med iden om kontinuitet 
och kontaktmannaskap. Cheferna fick organisera olika möten där problemen diskuterades. 
 
I början av 2010-talet hade idéerna om brukaren i centrum institutionaliserats. Det gällde även 
organisationsmodellen med uppdragsplaner. Ledningen var organiserad på ett likvärdigt sätt 
som efter den omfattande organisationsförändringen några år in på 2000-talet. De tidigare 
problemen med olikartad servicenivå hade bidragit till att idén om likvärdig service i hela 
Norrköping vuxit sig starkare. Minnet av den olikartade servicenivån fanns fortfarande kvar 
och betraktades som något som skulle undvikas. 
 
Enligt samtliga intervjuade, vård och omsorgsnämndens ordförande, vård och 
omsorgsdirektören, en områdeschef samt chefen för FoU-enheten hade den ökade 
medvetenheten om statistik och mätningar medfört en ökad tro på ekonometriska modeller. 
Inriktningen mot modeller för att mäta och att Norrköpings kommun presterat bra i mätningar 
hade medfört ett starkt incitament till att kvarhålla och till och med förstärka 
uppdragsorganisationen och ledningsstrukturen. Vård och omsorgsdirektören hävdade att:  
 
”Eftersom kommunen presterar bra - statistik visar detta - så finns det idag inget tryck mot att 
förändra ledningen eller verksamheten i stort. Uppkommer mindre problem hanterar vi dessa 
och mindre förändringar har skett.”   
 
Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande var det bra att områdescheferna var centralt 
placerade. Det skulle medverka till att stävja tendenser till alltför starka egna initiativ. Enligt 
vård och omsorgsdirektören hade den centrala placeringen av områdescheferna medfört 
förbättrad samverkan områdescheferna emellan samt att meningsskiljaktigheterna mellan 
områdeschefer och programrådssekreterare hade minskat. Det sista som en följd av att de även 

                                                
48 Ute innebär hemtjänst och inne innebär särskilt boende.  
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träffades i korridorer och fikarum. En områdeschef som tidigare var placerad i ett område 
uttryckte att:   
 
”Idag sitter alla områdeschefer centralt placerade. Det bidrar till att områdena utvecklas mer 
likvärdigt då det är lättare att utöva toppstyrning om de närmaste cheferna finns centralt 
placerade.” 
 
Synen på serviceleverantörsuppgiften hade förändrats och det påverkade ledningen. 
Uppdragsplanen var styrande och organiseringen i Norrköpings kommun skulle ske på 
likvärdigt sätt men att brukaren samtidigt skulle vara i centrum. Ledningen ville således både 
generalisera och individualisera verksamheten. För chefer på områdes- och enhetsnivå innebar 
detta ett omfattande förändringsarbete när uppdragsplanen blev styrande. Idéerna om att 
enheterna skulle skötas som egna enheter och synen på den äldre som ett kollektiv trängdes 
undan några år in på 2000-talet.  
 
Vid återbesöket 2012 blev det tydligt att områdescheferna hade placerats centralt för att 
servicen skull utvecklas på ett likvärdigt sätt i Norrköping. Modeller för att mäta omsorgen 
tillmättes stor betydelse.  
 

Norrköping och medborgarnas intresseorganisation 
Som vi sett kan Norrköpings ledning några år in på 2000-talet karaktäriserades som en 
kommun som tonat ned uppgiften att vara medborgarnas intresseorganisation. Ett flertal aktörer 
på olika nivåer uttryckte att Norrköpings kommun inte valt att prioritera att skapa utrymme för 
demokrati och brukarmedverkan på områdes- och enhetschefsnivå. Detta beskrevs som ett 
bakslag mot den tidigare organisationen, kommundelsnämnder, som byggde på en närhet 
mellan politiker och medborgare. I kommundelsorganisationen hade politiker en nära dialog 
med chefer ute bland områdena och de hade en större förståelse för dem de skulle besluta för. Å 
andra sidan hade politikerna inom områdena inte tillgång till samma expertis vid utredningar 
och utvärderingar som fanns att tillgå vid en uppdragsorganisation där kompetens i form av 
stabsfunktioner var samlade centralt.  
 
I uppdragsorganisationen fanns det på övergripande nivå väl utvecklade mötesstrukturer mellan 
politiker och administrativa chefer. Såväl kommundirektören, vård- och omsorgsnämndens 
ordförande och förvaltningschefen för vård och omsorg framförde att den nya organisationen 
med uppdragsplaner medförde en tydlighet. Uppfattningen var att man hade kontroll över 
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organisationen och ekonomin. Omsorgsnämndens ordförande beskrev i kapitel sex att hon var 
nöjd med det nya sättet att organisera vården och omsorgen och dess ledning. Hon ansåg att 
förvaltningschefen och områdescheferna höll henne väl informerad om vad som skedde ute i 
verksamheterna. På förvaltningschefsnivå hade rollen som programrådssekreterare skapats i 
den nya ledningsorganisationen. Omsorgsnämndens ordförande och förvaltningschefen för vård 
och omsorg beskrev dessa som en slags länk mellan administration och politik. De uppfattade 
programrådssekreterarna som ett stöd och de ansågs bidra till bra relationer mellan 
administration och politik. Områdescheferna delade inte denna bild. De ansåg att 
programrådssekreterarna lade sig i för mycket och att de inte riktigt förstod verksamhetens 
förutsättningar.  
 
När kommundelsnämnderna togs bort skapades medborgarkontor. Dessa kontor syftade till att 
underlätta för medborgarna att kontakta kommunen med frågor, idéer och kritik. Enligt vård 
och omsorgsnämndens ordförande fick aldrig kommunen medborgarkontoren att fungera. 
 
”Det fanns potential i medborgarkontoren, men fokus låg inte på dessa. Det var skillnad när 
det var kommundelsorganisationen – då fördes lokala samtal med medborgare.”  
 
Medborgarkontoren avvecklades eftersom kommunen ansåg att kostnaderna för dessa var för 
höga i relation till vad man fick ut av dem. Medborgarkontoren ersattes av beredningsgrupper 
som nästan uteslutande handlade om ytterområdena. Medborgarna träffade politiker i 
ytterområdena, men inte heller denna organisatoriska lösning blev tillräckligt lyckosam för att 
det skulle betraktas som en bra arena för medborgarnas intresseorganisation och som en del i 
ledningen. Den politiska ledningen mötte nedläggningarna av de geografiska 
beredningsgrupperna med att skapa hälsoforum. Enligt vård och omsorgsnämndens ordförande 
blev inte heller detta lyckat. 
 
”Det blev färre och färre som medverkade. Även hälsoforumen blev övergivna – jag gav upp. 
Jag behövde inte dessa forum för att bedriva politik inom vården och omsorgen. Hade jag 
verkligen engagerat mig för att få till stånd en levande demokrati på lokal nivå hade det 
rimligtvis lyckats bättre.” 
 
Även om kommunen hade misslyckats med att hitta någon bra organisationsform och arena för 
att hantera ledningens möte med medborgarna så fanns det kontaktpolitiker som med jämna 
mellanrum besökte enheterna. Förutom kontaktpolitiker hade en klagomålshantering byggts ut. 
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Enligt vård och omsorgsdirektören var klagomålshanteringen något som förvaltningen och den 
politiska ledningen ansåg vara viktig. Förutom att klagomålshanteringen hade byggts ut hade 
brukarråden blivit mer betydelsefulla under 2010-talet. Via brukarråden hade brukarna 
möjlighet att påverka det vardagliga såsom färg på gardiner, men det kunde även röra sig om 
mindre investeringar som exempelvis en boulbana.  
 
Medborgarnas intresseorganisation tonades ner i och med att uppdragsorganisationen blev en 
realitet. Detta ska ställas mot den tidigare organisationen med kommundelsnämnder där 
medborgarnas intresseorganisation lyftes fram. För chefer på områdes- och enhetsnivå innebar 
förändringen en ökad fokusering på att hantera den av politikerna beslutade uppdragsplanen 
och inte som tidigare, beslut från kommundelsnämnden och brukarråd. Förändringen gick från 
en decentraliserad syn på samspelet mellan politisk och administrativ ledning till en 
centraliserad syn på nämnda förhållande. Vid återbesöket 2012 framkom att kommunen prövat 
olika organisationsformer för att hantera ledningens möte med medborgare. Alla försöken hade 
slutat med avveckling på grund av problem. Problemen bottnade enligt vård och 
omsorgsnämndens ordförande i att de ledande politikerna inte hade arbetat tillräckligt mycket 
för att få det att fungera. Som ett stöd till ledningen och till verksamheten hade en 
klagomålshantering byggts ut. Klagomålshanteringen var något som såväl den politiska som 
administrativa ledningen ansåg vara betydelsefull för att kunna erbjuda en god vård och omsorg 
utifrån visionen om det goda livet.  
 

Norrköping och myndighetsuppgiften 
Norrköpings kommun var såväl före som efter införandet av uppdragsorganisationen en 
uppdelad organisation. Innebörden av detta handlade om att myndighetsbedömningen sköttes 
av biståndshandläggare. Det var biståndshandläggaren som beslutade om innehållet i den 
individuella målplanen (IMP) medan det var cheferna som hade att se till att servicen utfördes. 
Detta sätt att organisera ledningen innebar att cheferna inom kommunens vård och omsorg 
enbart hade att hantera frågor som rörde servicen. Det viktigaste styrdokumentet var 
uppdragsplanen. 
 
Biståndsbeslut och andra myndighetsuppgifter hanterades av biståndshandläggarna. 
Uppdelningen innebar enligt de intervjuade cheferna en professionalisering av rollerna. I 
Norrköpings kommun var det också uttryckt via styrdokument att kommunen skulle följa 
socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen. Detta innebar exempelvis att varje chef inte skulle ha 
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mer än cirka 30 - 40 underställda medarbetare. Norrköpings kommun valde därmed att följa det 
kontrollspann som Socialstyrelsen förordade. 
 
I och med att Norrköpings ledning hade centraliserats allt mer under 2000-talet och att 
uppdragsplanen blev mer detaljerad och styrande för cheferna så medverkade det till en mer 
enhetlig hantering av såväl serviceleverantörsuppgiften som myndighetsuppgiften. En 
ytterligare utveckling som påverkade ledningen var den ökade tiden som gick åt till att leverera 
och diskutera resultatmått. Socialstyrelsen beskrevs som en institution som hade börjat kräva 
allt mer uppgifter. En områdeschef framförde att kreativiteten stördes av den tilltagande 
arbetsbelastningen med att leverera data. Hon ansåg att förmågan att agera som ledare hade 
försämrats på grund av den ökade tiden som gick åt till att arbeta med att rapportera uppgifter.  
 
Norrköpings kommun strävade efter att hantera myndighetsuppgiften mer likvärdigt i hela 
kommunen i och med att uppdragsorganisationen realiserades. Uppdragsorganisationen med 
dess riktlinjer var styrande för hur chefer på olika nivåer skulle agera. Utvecklingen från det 
tidiga 2000-talet till inledningen av 2010-talet var att ledningen centraliserades ytterligare och 
att uppdragsplanen blev mer detaljerad och samtidigt styrande. Detta var medvetet från den 
politiska ledningen då de ansåg att det var viktigt med en enhetlig serviceleverans och 
myndighetshantering i Norrköping. En tydlig utveckling var också den ökade 
arbetsbelastningen för cheferna med att leverera uppgifter till organisationer som arbetade med 
modeller för att mäta vården och omsorgen.   
 

Norrköping och samhällsaktörsuppgiften 
Som samhällsaktör är kommunerna med och påverkar attityder i samhället. I Norrköpings 
kommun fanns en lokal föreställning om den äldre som hade inflytande på ledningen och som 
medverkade till attitydpåverkan på samhället. I Norrköping arbetade cheferna några år in på 
2000-talet med att realisera individuella målplaner (IMP). Förvaltningschefen för vård och 
omsorg beskrevs som den stora visionären och områdescheferna framförde att de ställde sig 
bakom idén med IMP. Enhetschefer uttryckte att IMP för brukare var något som eftersöktes av 
personalen. Föreställningen om den äldre byggde på idéer om ett beroende av samhället. 
Samtidigt fanns det i den lokala föreställningen en tydlig betoning på service till individen. 
Organisatoriskt innebar detta att kommunen strävade efter att ta ett helhetsgrepp om vården och 
omsorgen för att klara av att organisera verksamheten utifrån individen. Förvaltningschefen 
framförde att organisationsförändringen påverkade hela Norrköpings kommun.  
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”Förändrar vi arbetstiderna för hemtjänstpersonal så måste vi se till att kommunikationerna 
anpassas därefter och vi måste se till att barnpassningen också fungerar bra.” 
 
Ledande tjänstemän på olika nivåer framförde att den omorganisation som pågick inom vården 
och omsorgen skapade bra konkurrensfördelar för den egna verksamheten. En områdeschef 
framförde att; 
 
”vi inom kommunen anpassar oss till uppdragsplanen. Hela Norrköpings kommuns vård och 
omsorg håller på att byggas upp enligt den. Jag har svårt att se hur privata företag ska kunna 
anpassa sig så bra till uppdragsplanen som vi gör. Det handlar om storskalighet med separata 
enheter som ska sköta tvätt, städ och mat. Det är troligare att det i framtiden kommer bli 
upphandlingar på just dessa områden och att kommunen kommer att inrikta sig på omsorg.”  
 
Vid återbesöket 2012 beskrev vård och omsorgsnämndens ordförande att det sedan 2006 fanns 
en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om 
att merparten av vården och omsorgen i Norrköpings kommun skulle bedrivas i egen regi. 
Denna inriktning innebar att merparten av vården och omsorgen skulle organiseras och ledas av 
kommunens politiker och chefer. Vård och omsorgsnämndens ordförande hävdade att 
uppdragsplanen fungerade som ett fundament vid upphandlingar.  
 
”Den låtsatsmarknad som kommunen arbetade med under 1990-talet var frustrerande... Idag 
har vi en bra syn på hur vi hanterar de upphandlingar vi gör. Vi har uppdragsplanen som 
fundament och den utgör grunden för det som ingår i förfrågningsunderlag.”  
 
Vård och omsorgsdirektören argumenterade för att uppdragsorganisationen och chefernas 
kontinuerliga arbeta med att upprätthålla det som beskrevs i uppdragsplanen varit en viktig 
anledning till att den politiska ledningen i kommunen valt att minska konkurrensutsättningen.  
 
Den ökade tron på modeller för att mäta hur bra ledningen och verksamheten hade presterat 
samt att Norrköping hade presterat bra medförde incitament till att hålla kvar 
ledningsorganisationen. Betydelsen av en chef på varje nivå ansågs viktigt för att säkerställa en 
likriktning på servicen till de äldre utifrån den beslutade uppdragsplanen.  
 
Förändringen från kommundelsnämnder till uppdragsorganisation samt förändringen i synsättet 
på den äldre innebar såväl attitydpåverkan på samhället som påverkan på den kommunala 
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servicen. För chefer på olika nivåer innebar förändringen nya formella institutioner att agera 
utifrån. Biträdande chefer togs bort och chefen hade att följa uppdragsplanen. Det fanns 
ambitioner om ett mer enhetligt Norrköping där varje individs förutsättningar skulle 
uppmärksammas och beaktas. Kommunen hade lyckats bra med att leda den egna vården och 
omsorgen vilket medförde en ökad omfattning av kommunal vård och omsorg. Bakom 
inriktningen låg kommunens vision om det goda livet.   
 

Norrköpings ledning och uppgiftsförskjutningar 
Norrköpings kommuns organisation förändrades påtagligt under inledningen av 2000-talet. 
Kommundelsnämnderna togs bort med motiveringarna att de kostade för mycket samt att de 
bidrog till alltför olikartad servicenivå. Istället för kommundelsnämnder infördes en 
uppdragsorganisation som skulle medföra en tydlig, centraliserad och kostnadseffektiv 
organisation där serviceleverantörs- och myndighetsuppgiften skulle hanteras på ett likvärdigt 
sätt. Den nya idén om att skapa en individbaserad service för de äldre via individuella 
målplaner (IMP) var en förändring som skedde. Förändringen av den kommunala 
ledningsorganisationen medförde att uppgiften medborgarnas intresseorganisation tonades ner 
på förvaltningsnivå. Förändringen medförde en ökad betoning på att myndighetsuppgiften 
skulle hanteras mer likvärdigt i kommunen utifrån uppdragsplanen. Av betydelse var även 
nedtoningen av medborgarnas intresseorganisation till förmån för i först hand 
serviceleverantörsuppgiften via uppdragsplanen.  
 
Vid återbesöket 2012 blev det tydligt att de prioriteringar som gjordes i samband med 
organisationsförändringen i början av 2000-talet var fortsatt aktuella. Medborgarnas 
intresseorganisation var fortsatt nedprioriterad till förmån för serviceleverantörsuppgiften. 
Rädslan för de bakslag kommunen upplevde under de sista åren med 
kommundelsorganisationen medförde att det ansågs viktigt med ett ansvarstagande hos chefer. 
Betydelsen av en likvärdig vård och omsorg i Norrköping betonades. Såväl den ledande 
politikern inom vården och omsorgen som de chefer som intervjuades hävdade att den ökade 
tron på modeller för mätning och att Norrköping presterat bra under de senaste åren hade 
medfört ett incitament till att behålla ledningsorganisationen. Idéerna om en likvärdig vård och 
omsorg via uppdragsplanen och individuella målplaner (IMP) hade förstärkts. Att 
områdescheferna var placerade centralt för att främja en likvärdig utveckling av områdena var 
ett tydligt exempel på detta.  
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I det följande sammanfattas uppgiftsförskjutningar som skedde inom ramen för den kommunala 
ledningen av vården och omsorgen under inledningen av 2000-talet och 2010-talet.   
 
 
Serviceleverantör Problem med för höga kostnader och för olikartad 

hantering av serviceleverantörsuppgiften inom och 
mellan områden medförde att Norrköpings kommun 
introducerade en uppdragsorganisation. Föreställningen 
av den äldre förändrades i samband med detta. Den äldre 
kom att uppfattas som en individ med rätt till omsorg 
utifrån en individuell målplan (IMP). För chefer inom 
omsorgen innebar detta en strävan mot likvärdig service 
inom hela kommunen utifrån idén om IMP.  
Tron på modeller för att mäta och att kommunen 
presterat bra i mätningar innebar incitament till att 
kvarhålla och förstärka uppdragsorganisationen och 
ledningsstrukturen. Områdescheferna var sedan slutet av 
första decenniet av 2000-talet placerade centralt för att 
underlätta en likriktad hantering av framför allt 
serviceleverantörsuppgiften.  
 

Medborgarnas intresseorganisation Förändringen av den övergripande kommunala 
ledningsorganisationen från kommundelsnämnder till 
uppdragsorganisation medförde att uppgiften 
medborgarnas intresseorganisation tonades ner. Chefer 
på enhetsnivå hade inte längre att lyssna till 
kommundelsnämndspolitiker. Istället var det den centralt 
beslutade uppdragsplanen som var styrande. Norrköpings 
kommun hade under flera års tid sökt efter en 
organisatorisk lösning beträffande ledningen och 
medborgarnas intresseorganisation. Alla försök hade 
slutat med nedläggning. 2012 hade Norrköping ingen 
lösning i sikte. Kommunen hänvisade till 
klagomålshanteringen och till att brukarrådens betydelse 
hade ökat som ett stöd till den operativa ledningen på 
enhetsnivå.  

Myndighet Myndighetsuppgiften kom att hanteras mer likvärdigt i 
Norrköpings kommun i och med att 
uppdragsorganisationen realiserades. Uppdragsplanen 
med dess riktlinjer var styrande för hur chefer på olika 
nivåer skulle agera. Socialstyrelsens norm om att en chef 
inte ska ha mer en 30-40 underställda poängterades.  
I och med att Norrköpings ledning hade centraliserats allt 
mer under 2000-talet och att uppdragsplanen blev mer 
detaljerad och styrande så medverkade det till en enhetlig 
hantering av såväl serviceleverantörsuppgiften som 
myndighetsuppgiften.  
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Samhällsaktör Förändringen från kommundelsnämnder till 
uppdragsorganisation samt synsättsförändringen på den 
äldre innebar attitydpåverkan på samhället. För chefer på 
olika nivåer innebar förändringen nya formella 
institutioner att agera utifrån – uppdragsplanen för att 
skapa ett mer enhetligt, men också ett mer 
individanpassat Norrköping blev styrande.  
Uppdragsorganisationen och chefernas kontinuerliga 
arbete med att upprätthålla uppdragsplanen hade varit en 
viktig anledning till att den politiska ledningen i 
kommunen valt att minska konkurrensutsättningen. I 
början av 2010-talet bedrevs huvuddelen av vården och 
omsorgen av kommunen, vilket innebar att vården och 
omsorgen leddes av kommunala chefer. Det skulle finnas 
en chef på varje nivå och de hade att följa 
uppdragsplanen. 
 

 
  
FIGUR 7:2 NORRKÖPINGS LEDNING OCH UPPGIFTSFÖRSKJUTNINGAR 
 
 
7.1 Centrala förhållanden vid förändring av kommunal ledning – en 
sammanfattning 
I kapitlet har reflektioner förts utifrån hur kommunerna, Linköping och Norrköping, 
organiserade ledningen utifrån dess övergripande uppgifter. De övergripande uppgifterna utgör 
en central del i kommunernas identitet, men de medför också spänningar då de skiljer sig åt 
karaktärsmässigt. Hur dessa och andra kommunala uppgifter hanteras utgör orsaker till att 
kommunerna skiljer sig åt.  
 
Det är tydligt att samspelet mellan den politiska och administrativa ledningsorganisationen är 
ett centralt förhållande vid förändring av kommunal ledning. Det är den politiska och 
administrativa ledningen som har att hantera förändrade omgivningsförhållanden, 
kommunernas övergripande uppgifter och de spänningar som finns relaterade till dem. 
Kommunernas övergripande uppgifter framträder således vid sidan av samspelet mellan 
politisk och administrativ ledning som det mest centrala förhållandet som påverkar förändring 
av kommunal ledning. Till detta ska läggas olika typer av omvärldsförändringar, där de båda 
granskade kommunerna fick förändrade ekonomiska förutsättningar och Socialstyrelsens 
normer gällande kontrollspannet.  
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Möten mellan politisk och administrativ ledning är av central betydelse vid förändring av 
kommunal ledning (se även Christensen et al, 2005 samt Jonsson och Arnell, 2006). I båda 
kommunerna, Linköping och Norrköping, fanns det väl utvecklade mötesstrukturer för den 
administrativa och politiska ledningen på övergripande kommunal nivå. Detta gällde under hela 
studiens pågående. För mellanchefers, tjänstemäns och brukares möten med politiker såg det 
olika ut i kommunerna över tiden. På en övergripande ledningsnivå hade kommunerna 
organiserat relationen mellan administrativ och politisk ledning. På lägre nivå, 
förvaltningsnivå, var den politiska ledningen inte lika närvarande några år in på 2000-talet. I 
början av 2010-talet hade brukarråden återigen blivit viktiga, men mer som ett sätt att öka 
brukarnöjdheten i och med att de fick tycka och föreslå idéer för den operativa ledningen på 
enhetsnivå. Med stöd utifrån Wallenbergs (2000) teorier om olika strategier för att hantera 
politisk och administrativ ledning på olika organisatoriska nivåer blev det tydligt att 
kommunerna, Linköping och Norrköping, valt olika strategier. I Linköpings kommun 
dominerade idéer om marknadslösningar och en uppdelning mellan den övergripande 
strategiska nivån och den operativa mer vardagsbetonade nivån. I Norrköpings kommun, efter 
införandet av uppdragsorganisationen, var idén om att befästa formella hierarkier tydlig – och 
hade blivit tydligare med åren. Formella styrambitioner, ekonomi i fokus och ökad tydlighet via 
en chef på varje organisatorisk nivå var kännetecknande för organiseringen.  
 
Kommunerna organiserade sin ledning utifrån dess övergripande uppgifter (serviceleverantör, 
myndighet, medborgarnas intresseorganisation och samhällsaktör). Fallen visar att det skedde 
omtolkningar av uppgifterna samt att det skedde förskjutningar mellan uppgifterna. Dessa 
uppgiftsförskjutningar genomfördes mestadels under de inledande åren av 2000-talet. Efter de 
omfattande förändringarna skedde förstärkningar av de prioriteringar som gjordes under det 
tidiga 2000-talet. Förstärkningarna genomfördes utifrån tidigare problem, men även utifrån bra 
prestationer enligt mätningar rörande exempelvis kostnad per brukare. 
 
Jonsson et al, (2002) visar utifrån studier av kommunchefers chefskap att kommunchefer har att 
hantera spänningar som är relaterade till kommunernas övergripande uppgifter. Detta har 
likheter med vad fallstudierna visar. I Norrköping var det exempelvis tydligt att 
ledningsorganisationen var påverkad av förändrat fokus från medborgarnas intresseorganisation 
till en ökad fokusering på en likartad hantering av serviceleverantörsuppgiften.  
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Anläggs ett bredare perspektiv på frågan framträder även andra förhållanden av central 
betydelse vid förändring av kommunal ledning av vård och omsorg. Fallstudierna styrker att 
självstyre och kommunalekonomiska bedömningar och kostnadseffektivitet är av betydelse.  
 
I båda fallen var det tydligt att föreställningen om de äldre påverkade kommunernas ledning av 
vård och omsorg. Föreställningar om de äldre förändrades med nya ledningsstrategier. I 
Linköping låg föreställningen om den äldre kvar under såväl inledningen av 2000-talet som 
2010-talet och hade gjort så sedan början av 1990-talet. Det handlade om att den äldre 
betraktades som vital, frisk och i stånd att göra aktiva val. Dessa idéer utgick från en individuell 
syn på den äldre och att det skulle finnas en marknad där den äldre kunde välja det som 
erbjöds. I Norrköping förändrades föreställningen av de äldre från att ha betraktats som ett 
kollektiv i behov av omsorg som andra valde och planerade till att betrakta de äldre som 
individer men i behov av omsorg utifrån individuella målplaner (IMP). Förändringen innebar 
en förflyttning från att betrakta alla relativt lika inom ramen av ett kollektiv till att alla 
betraktades som individer, men med behov av professionell planering av omsorgen. 
Äldreomsorgsföreställningen i Linköping innebar ett reaktivt förhållningssätt där brukaren eller 
kunden via val angav produktionens förutsättningar. Äldreomsorgsföreställningen i Norrköping 
innebar ett proaktivt förhållningssätt där Norrköpings kommun tillhandahöll vissa 
förutsättningar som matchades mot de äldres behov inom ramen för IMP. 
 
Vid återbesöket några år in på 2010-talet stod det klart att tron på modeller för att mäta vården 
och omsorgen hade fått ett starkt inflytande. Såväl Linköping som Norrköping hade presterat 
bra och det utgjorde incitament till att hålla kvar och till och med förstärka sättet att organisera 
ledningen.  
 
Kommunernas övergripande uppgifter tillsammans med samspelet mellan politisk och 
administrativ ledning utgjorde de mest centrala förhållandena vid förändring av kommunal 
ledning av vård och omsorg. Studien visar även att förhållandena självstyre med restriktioner 
samt ekonomi i form av kommunalekonomiska bedömningar och kostnadseffektivitet är av 
betydelse. Utöver detta framträder även föreställningar om målgruppen, föreställningar om 
äldre och de som är i behov av vård och omsorg, som ett centralt förhållande.  
 
I nästföljande kapitel, nummer åtta, diskuteras varför och hur kommunala 
ledningsorganisationer förändras, men denna gång med fokus på bakslag. Detta görs med hjälp 
av vad fallstudierna visar samt utifrån tidigare studier och teori om förändring av offentliga 
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organisationer. Främst används institutionell organisationsteori och specifikt skandinavisk 
institutionalism. I kapitel fyra identifierades tre förklaringar till varför kommunala 
ledningsorganisationer förändras. I nästföljande kapitel prövas förklaringarnas förmåga att 
kasta ljus över förändringsprocesser, om det finns fenomen som de inte förklarar och om 
ytterligare teoretiska modeller behöver utvecklas för att fördjupa förståelsen rörande förändring 
av kommunal ledning. Avsikten med kapitel åtta är därmed att bidra med reflektioner som går 
utöver det omedelbara evidenta samt att förklara varför kommunala ledningsorganisationer 
förändras.        
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8 Varför och hur förändras kommunal ledning  
Det här kapitlet är en fortsättning på kapitel sju, här behandlas också varför kommunala 
ledningsorganisationer förändras, men här fokuseras på ett övergripande och 
förändringsdrivande fenomen, nämligen bakslag. Det innebär att vi återigen kommer att backa 
tillbaka till de båda kommunerna och påminna oss vad som skedde under den 10 år långa 
datainsamlingen.  
 
I inledningen av avhandlingen beskrevs den ökade organiseringsfriheten som gett kommunerna 
möjlighet att själva utforma lokala ledningsstrukturer för att främja effektivitet. Detta utgör en 
grundförutsättning för att kunna granska fenomenet. Friheten att förändra har dessutom skapat 
ett behov av att förstå varför kommunala ledningsorganisationer förändras över tid. Lyfter vi 
oss till en generell nivå är hur och varför sociala system förändras en, trots lång 
forskningstradition, alltjämt intressant forskningsfråga (se exempelvis Jensen et al, 2007). 
Studier som beforskar varför sociala system förändras över en längre tid är dessutom ovanliga. 
Denna studie bidrar med reflektioner som bygger vidare på den institutionella teoritraditionen 
genom att förklara förändring av kommunala ledningsorganisationer i ett longitudinellt 
perspektiv. Kunskapen om varför organisationer och därmed kommunerna förändras har dock 
inte bara ett teoretiskt värde utan även ett pragmatiskt värde (Larsson och Löwstedt, 2011). Det 
innebär att skälet till att olika typer av organisationer förändras är, i synnerhet i samhällsnyttiga 
verksamheter, en ständigt aktuell fråga för såväl forskare som verksamhetsföreträdare. För 
kommunerna, dess vård och omsorg har frågan dessutom betydelse för den kvalitet som ges i 
servicen bland annat till den äldre delen av befolkningen.   
 
Linköping och Norrköping hade problem med sina respektive ledningsorganisationer till följd 
av förändrade omgivningsförhållanden. Den verksamhet som bedrevs stämde inte längre med 
kommunledningens uppfattning om en effektiv hantering av kommunernas övergripande 
uppgifter. Att organisera utifrån de övergripande uppgifterna har visat sig vara en balansakt. 
Med olika organiseringslösningar tenderar någon uppgift att prioriteras på bekostnad av någon 
annan. Fallstudierna visar att detta förhållande driver fram utvecklingen av nya 
ledningsorganisationer. Den första lågabstrakta tolkningen i kapitel sju visar således att det inte 
bara är kopiering av andra eller anpassning till moderna idéer som dominerar när kommunala 
ledningsorganisationer förändras, detta skall vi fördjupa oss ytterligare i.  
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8.1 Organisatoriska bakslag och problem relaterade till kommunernas 
övergripande uppgifter – incitament till förändring  
En grund för att nya organiseringsidéer ska få inflytande i en organisation är att de 
organiseringslösningar som är institutionaliserade uppfattas som problematiska. Problem med 
organiseringslösningar kan växa fram eller så kan problem uppkomma hastigt under dramatiska 
former (Brorström och Siverbo, 2008). North (1993) skriver att dramatiska förändringar av 
institutioner är ovanliga. För att en institution ska kunna förändras drastiskt krävs att många 
människor snabbt ändrar sina seder och föreställningar om hur saker och ting ska vara. Oftast 
krävs en drastisk kris för att en dramatisk förändring ska kunna ske.  
 
I offentliga organisationer processas vanligtvis frågor via olika offentliga politiska och 
administrativa konstellationer. Det demokratiska systemet som finns i offentliga organisationer 
medför att inkrementell förändring är vanligt förekommande Brorström och Siverbo (2001). 
visar via studier av framgångsrika kommuner att de karaktäriserades av fokus på ekonomi, 
försiktighet och av att söka samarbete. Inkrementell förändring var utmärkande för de 
kommuner som ingick i studien.  
 
Rövik (2008) antar en pragmatisk och normativ hållning till institutionell förändring. Han 
hävdar att förändring av institutioner som sker långsamt är mer framgångsrika än plötsliga 
förändringar.  
 
”Försök att åstadkomma plötsliga förändringar, som exempelvis hotar organisationens 
identitet, misslyckas ofta.” (sid. 31)  
 
I kapitel fyra presenterades tre förklaringar till varför kommunala ledningsorganisationer 
förändras. I det följande prövas förklaringarnas förmåga att kasta ljus över 
förändringsprocesser. Fenomen som inte förklaras kräver ytterligare teoretiska modeller för 
förändring. Avsikten är att bidra med ytterligare reflektioner till det befintliga teoretiska 
ramverket. Först skall vi påminna oss om de tre förklaringarnas innehåll.   
 
En kort sammanfattning av de teorier som förklarar förändring av kommunala 
ledningsorganisationer är att organisationer har sitt ursprung i det som pågår i samhället. Som 
en konsekvens av detta drivs förändring av nyfikna aktörer som anammar trender för att skapa 
legitimitet åt organisationen och sig själva. Granskningssamhället har medfört att det blivit 
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viktigt att uppfattas som en legitim organisation (Czarniawska, 199849; 2005; Dahl och 
Ivarsson Westberg, 2011). 
 
Rövik (2008) uttrycker att förändring av organisationer sker utifrån en kombination av aktörers 
försök att ta till sig och implementera trender och deras försök att hantera och lösa 
organiseringsproblem. Brorström och Siverbo (2001; 2008) hävdar, i sin tur att förändrade 
omgivningsförhållanden utgör incitament till organisationsförändring. När aktörer uppfattar att 
de inte längre harmoniserar med omvärlden skapas incitament att utmana det rådande 
institutionella arrangemanget i en organisation. Brorström och Siverbo argumenterar dessutom 
för att kommunala organisationer förändras för att leva upp till legitima institutioner av rättvisa, 
kostnadseffektivitet och öppenhet. De framför att förändring inte bara drivs på av förändrade 
omgivningsförhållanden utan också av kriser. Förmågan att hantera förändringar bestäms av det 
organisationsspecifika institutionella arrangemanget i samspel med de lokala aktörerna.  
 
Vi återvänder nu återigen till de båda kommunerna, men med fokus på bakslag och vilken roll 
dessa bakslag har på förändring. 
 

Organisatoriska bakslag i Linköping och förändring 
Några ledande aktörer i Linköpings kommun beskrev i kapitel fem att anledningen till att 
beställar-utförar organisationen infördes i början av 1990-talet var att den ansågs vara en bra 
lösning för att komma till rätta med problem. Problemen bestod av för höga kostnader i 
förhållande till förändrade intäkter och för lite valfrihet inom omsorgen. Beställar-utförar 
organisationen, som fick ett omfattande stöd i kommunen, ansågs minska kostnaderna, förbättra 
valfriheten för såväl medborgare som kommunen samt bidra till kreativitet genom att den tillät 
olika typer av organiseringslösningar. Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret 
inom vård och omsorg uttryckte att den traditionella kommunala organisationsmodellen var för 
kostsam när intäkterna minskade i samband med lågkonjunkturen. 
 
”Man insåg att man inte hade ekonomi till det man höll på med och att man hade låtit olika 
verksamheter svälla ut till en nivå där man inte längre kände att man hade pengar till 
verksamheterna fullt ut.” (Den ledande tjänstemannen på kommunledningskontoret inom vård 
och omsorg)  
 
                                                
49 Czarniawska, B., Joerges, B., 1998, Winds of organizational change: How Ideas Translate into Objects and 
Actions. I Brunsson, N., Olsen, J.P., (ed) Organizing Organizations, Fagboksförlaget, Bergen-Sandviken. 
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Beställar-utförar organisationen realiserades, som tidigare sagts, i början av 1990-talet och 
under det decenniet ansågs ledningsorganisationen bidra till att omsorgen hanterades på ett 
önskvärt sätt – åtminstone var protesterna så lågmälda att någon förändring av större dignitet 
inte kom till stånd. Det fortsatte därför att finnas en bred uppslutning kring modellens 
förträfflighet. 
 
I början av 2000-talet uppfattade ledande aktörer inom kommunens egen produktion av vård 
och omsorg en ökande konkurrens. Det uppstod svårigheter för enhetschefer att ha ett 
professionellt förhållningssätt till anbudsförfarandet, något vi nu påmints om flera gånger. Den 
ökade konkurrensen berodde på att de privata företagen hade blivit större och bättre på att 
hantera upphandlingar. Produktionens omsorgschef hävdade att konkurrensen blivit alltmer 
påtaglig. Hon framförde att; 
 
”när det hade gått några år, då började det hända saker. Då blev konkurrensutsättningen 
verklig. Inom produktionens omsorg pågick mycket diskussioner om organiseringslösningar. 
Det var under dessa år som konkurrensutsättningen började på allvar och då tappade 
produktionens omsorg en hel del verksamhet. Kommunens produktion förlorade allt flera 
upphandlingar.” 
 
Ett annat problem, som vi redan sett, var tydligt i början av 2000-talet. Enheterna hanterade 
serviceleverantörsuppgiften på olika sätt. Enheterna sköttes som egna enheter – i princip som 
företag, men med en närhet till politiker och medborgare via brukarråd. Problemet bidrog till att 
kommunens egen produktion av omsorg förändrade ledningsorganisationen. Det var framför 
allt produktionens VD50 och produktionens omsorgschef som fick utrymme att konkretisera nya 
organiseringsidéer. Ett flertal aktörer hade dock under flera års tid varit med och diskuterat 
olika organiseringslösningar. Borttagande av biträdande enhetschefer, begreppsförändringen 
från enhetschef till verksamhetschef, införandet av ytterligare en ledningsnivå, områdeschefer 
med stabspersonal i form av personalvetare och ekonom, samt centraliserandet av 
anbudsförfarandet var delar i den förändring som kom att ske. För produktionens del var 
organisationsförändringen omfattande. För Linköpings kommun som beställare av 
omsorgstjänster utgjorde förändringen främst en produktionsangelägenhet. I kommunen, och då 
avses hela kommunen som organisation, ansågs problemen inte vara så stora att det fanns fog 
att på allvar ifrågasätta den rådande övergripande ledningsorganisationen. 
                                                
50 I Linköpings kommun var VD, titeln för den högsta chefen inom produktion. Vid återbesöket 2012 var namnet 
på den kommunala utföraren Leanlink och titeln för den högsta chefen var direktör.  
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Som vi sett visar Linköpingsfallet att de förändringar som skedde inom produktionen gjordes 
mot bakgrund av ett sämre finansiellt läge och förändrade omgivningsförhållanden i form av 
ökad konkurrens samt mer reglerande lagstiftning och normering. Förändringen av 
produktionens ledning skedde även på grund av problem relaterade till kommunernas 
övergripande uppgifter. De privata företagen utvecklades i början av 2000-talet och blev mer 
konkurrenskraftiga vid upphandlingar. Den kommunala produktionen hotades dessutom av 
svag hantering av anbudsförfarandet. Det framkom även att anbudsförfarandet var en 
belastning för enhetscheferna som hade att bedriva den dagliga verksamheten samtidigt som de 
skulle klara av att arbeta fram professionella och konkurrenskraftiga anbud. Ett annat problem 
var att den kommunala produktionens enheter efter ett antal år, under parollen ”skötas som 
egna företag” utvecklats så att servicen uppfattades som för olikartad. Förändringen av den 
kommunala ledningsorganisationen, det vill säga inriktningen mot ökad konkurrens, medförde 
att medborgarnas intresseorganisation tonades ner och att möten mellan politik, allmänhet och 
förvaltning centraliserades. Förändringen medförde även en ökad betoning på en mer rättvis 
myndighetsutövning.  
 
I början av 2010-talet var beställar-utförar organisationen fortfarande aktuell och de idéer som 
låg bakom organisationsmodellen var desamma. Det handlade om en tro på konkurrens och 
valfrihet för kommunen. Idéerna om valfrihet för medborgarna hade blivit starkare. Tron på 
professionella aktörer var fortfarande aktuell, men över åren hade det skett en ökad 
regelstyrning för cheferna inom vården och omsorgen. Betydelsen av tydliga regelverk för att 
kunna styra professionella aktörer i önskvärd riktning hade blivit viktigare. Äldrenämndens 
ordförande hävdade att det var viktigt med tydliga regelverk.   
 
”Kan politiken leverera ett bra regelverk,,, så får chefer inom såväl den egna utföraren och 
externa utförare tydliga ramar att förhålla sig till. Kombinationen av tydliga regelverk och 
tron på professionella aktörer medför att kommunen skapar bra förutsättningar för chefer att 
leda vård och omsorg på ett motiverande sätt.” 
 
Under slutet av det första decenniet av 2000-talet delades omsorgsnämnden upp i en 
omsorgsnämnd och en äldrenämnd. Förändringen från en nämnd till två nämnder byggde på 
problem relaterade till medborgarnas intresseorganisation. De politiska frågorna hade blivit för 
övergripande när det enbart fanns en nämnd. Efter uppdelningen av nämnderna blev 
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omsorgsdirektören ansvarig mot båda dessa nämnder. Enligt omsorgsdirektören medförde 
uppdelningen av omsorgsnämnden mer arbete för den administrativa ledningen. 
 
”Politik handlar om att vilja och idag är det två nämnder med politiska viljor som ska servas 
med underlag och politiska beslut ska verkställas.” 
 
Förändringen från ett delat kommunchefskap till att enbart ha en kommunchef medförde nya 
förutsättningar för ledningen av vården och omsorgen. Förändringen ledde till att 
kommunchefsfunktionen minskade uppmärksamheten på omsorgsfrågorna. Dessa delegerades 
till förvaltningschefen. Samtidigt som detta skedde tillkom ökade krav på omsorgsdirektören. 
Han skulle även vara en del av kommunledningen.  
 
”En del av mitt uppdrag är att se till att vården och omsorgen i Linköping presterar bra utifrån 
rimliga medel. Den andra delen i mitt uppdrag är att lyfta blicken och se helheten. I kommunen 
är det mycket tydligt uttalat från kommunchefen att man både har ett ansvar för sin del, men 
även för helheten.” (Omsorgsdirektören) 
 
Den kommunala utföraren hade bytt namn från produktionen till Leanlink. Namnbytet skedde 
alldeles före 2010 och genomfördes mot bakgrund av ett behov av att skapa en tydligare 
identitet och image. Avsikten var att medborgarna skulle uppfatta den kommunala utföraren 
som ett tydligt alternativ. Den kommunala utförarens ledningsorganisation fortsatte att bygga 
på de idéer som låg bakom införandet av ledningsorganisationen vid förändringen 2003/2004. 
Det handlade om att spara pengar, bli mer konkurrenskraftig och att enheterna skulle utvecklas 
på ett enhetligt sätt. Målen beskrevs i termer av ett tydligare ledarskap, att få ordning och reda 
och att få struktur på verksamheten för att på så sätt få en bättre och mer likvärdig service och 
en bättre hantering av myndighetskrav. Områdeschefer tillsattes för att arbeta mot målen.  
Organiseringsidéerna från förändringen vid årsskiftet 2003/2004 var fortsatt aktuella några år in 
på 2010-talet, men problem med tappade marknadsandelar hade medfört förändringar av 
ledningen. Områdescheferna hade tagits bort på grund av förlorade marknadsandelar och en 
strävan mot funktionalitet. Leanlinks affärsområdeschef för äldreomsorgen uttryckte: 
 
”För några år sedan, år 2008, tog Leanlink bort områdescheferna och istället tillsattes 
verksamhetsutvecklare. Bakgrunden till denna ledningsförändring var problem med tappade 
marknadsandelar i kombination med nya idéer om att verksamhetsutvecklare är viktigt för 
Leanlinks framtida ledning.” 
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Istället för områdeschefer infördes verksamhetsutvecklare. De skulle bistå affärsområdeschefen 
och enhetscheferna med utredningar samt agera som utvecklare och förändringsmotorer. 
 
Ställs förändringen av Linköpings ledning av vård och omsorg i relation till Czarniawskas 
(1998; 2005) och Dahl och Ivarsson Westbergs (2011) resonemang om att aktörer i 
organisationer är nyfikna och anammar moderna organiseringsidéer framträder att det inte var 
för att kopiera andra som en modern organiseringsidé infördes. Det hade skett i ett tidigare 
skede när beställar-utförar organisationen infördes (i Linköping och Norrköping under tidigt 
1990-tal - i Norrköping parad med en kommundelsorganisation). Produktionen ansåg att det var 
nödvändigt att anpassa sig till ett bakslag på konkurrensutsättningen. I början av 2000-talet 
försvann många av de mindre privata aktörerna inom omsorgsbranschen då de avvecklades 
eller blev uppköpta, konkurrenterna blev större, starkare och allt svårare att överträffa. Detta 
medförde ett ökat behov av att agera professionellt vid anbudsförfarandet och framför allt att 
skriva fram professionella anbud. Produktionen i Linköpings kommun tvingades att anpassa sig 
till maktkoncentrationen som skedde inom omsorgsbranschen och den ökade konkurrensen. De 
förändringar som den kommunala utföraren Leanlink, genomförde i slutet av 2000-talets första 
decennium relaterades till problem med beställar-utförar organisationen. Ett tydligt exempel på 
detta var borttagandet av områdeschefer och tillsättandet av verksamhetsutvecklare.  
 
Förändringen av Linköpings ledning av vård och omsorg har vissa likheter med Röviks (2008) 
samt Brorström och Siverbos (2001; 2008) förklaring till varför offentliga organisationer 
förändras, men det finns också skillnader. Linköpingsfallet stämde väl överrens med det som 
såväl Rövik som Brorström och Siverbo påtalar, nämligen att problem som uppstått utgjorde 
incitament till förändringen. Trots denna likhet visar fallstudien upp en mer nyanserad bild än 
vad tidigare förklaringar redogör för. Problemen i Linköpingsfallet var relaterade till det som 
var centralt för kommunerna, nämligen dess övergripande uppgifter. Till skillnad mot vad 
Brorström och Siverbo (2001; 2008) hävdar så var det ingen kris som låg bakom förändringen 
utan det handlade istället om organisatoriska bakslag till följd av beställar-utförar 
organisationen. Till skillnad mot vad Rövik (2008) framför så förändrades inte Linköpings 
ledning av aktörers strävan efter att lösa problem samtidigt som de strävade efter att ta till sig 
och implementera organiseringsidéer på modet. I Linköpingsfallet var det istället så att den 
kommunala utföraren råkade ut för bakslag relaterade till beställar-utförar organisationen. Det 
var således inte aktörers försök att ta till sig och implementera moderiktiga organiseringsidéer 
som utgjorde incitament till förändringen.  
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Förändringen med att omsorgsnämnden delades upp i en omsorgsnämnd och en äldrenämnd 
genomfördes eftersom det fanns problem med medborgarnas intresseorganisation. Politikerna 
ansåg att den tidigare omsorgsnämnden hade alltför övergripande frågor att hantera. För att 
politiken skulle bli mer involverad i ledningen skedde en uppdelning. För omsorgsdirektören 
och vård och omsorgskontoret innebar förändringen att de fick fler frågor att bereda.  
 
Förändringen avseende kommunchefsrollen medförde även det att omsorgsdirektören fick ett 
större ansvar. Tidigare hade en av kommuncheferna, i och med att hon var riktad in mot 
organisationen, varit involverad i kommunala kärnverksamheter. Den nya 
kommunchefskonstruktionen innebar att frågorna angående vården och omsorgen delegerades 
till omsorgsdirektören. Samtidigt som det skedde blev det också uttalat att omsorgsdirektören 
skulle vara en del av den administrativa kommunledningen. Även denna förändring skedde till 
följd av problem som uppstått. I detta fall var problemen inte lika tydligt kopplade till 
kommunernas övergripande uppgifter utan det handlade om samspelet mellan den politiska och 
administrativa ledningen.  
 
De förändringar som skedde från det tidiga 2000-talet till det tidiga 2010-talet har likheter med 
det Rövik (2008) och Brorström och Siverbo (2001; 2008) påtalar. Det handlar om att problem 
utgör incitament till förändringen. Den longitudinella studien visar dock att det inte behöver 
handla om kriser (Brorström och Siverbo) eller problem som avhjälps med populära 
managementtrender (Rövik) utan att det handlar om problem till följd av sedan tidigare 
implementerade modeller och förändrade krav.  
 
Produktionens förändring av ledningsorganisationen skedde med hänvisning till institutionen 
rättvisa. Ambitionen var att de övergripande kommunala uppgifterna och framför allt servicen 
skulle hanteras mer likvärdigt. Förändringen av produktionens ledningsorganisation, med en 
ökad centralisering och inrättandet av fler stabsfunktioner syftade till att utveckla servicen till 
brukarna på ett mer likvärdigt sätt. Förändringen av produktionens ledningsorganisation 
gjordes även med hänvisning till ett behov av kostnadseffektivitet. Kostnaderna behövde 
begränsas samtidigt som förmågan att skriva anbud behövde förbättras. Att en enhetschef vid 
sidan av sitt ordinarie chefsuppdrag skulle klara av att skriva ett professionellt anbud ansågs 
inte längre fungera. Istället organiserades ledningen så att anbudsförslaget arbetades fram i 
interaktion mellan verksamhetschef, områdeschef och chefen för produktionens omsorg. 
Förändringen av produktionens ledning innebar att den övergripande kommunala uppgiften 
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medborgarnas intresseorganisation tonades ner. Detta skedde i och med att brukarråd och 
politikerträffar på enhetsnivå minskade i betydelse till förmån för mer centraliserade möten 
mellan politiska ledare och produktionens ledning. Vad som skedde i Linköpings kommun i 
början av 2000-talet överensstämmer med vad Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för 
då de hävdar att förändring av kommunerna sker med hänvisning till institutioner såsom 
rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet. I Linköpings kommun var det institutionerna 
rättvisa, kostnadseffektivitet och effektivitet som åberopades för att få till stånd en förändring 
av den kommunala ledningen av vård och omsorg. Förutom detta åberopades utveckling för att 
visa på en positiv och framåtinriktad förändring. Förändringen av ledningen hos Leanlink med 
avvecklandet av områdeschefer och tillsättandet av verksamhetsutvecklare handlade om en 
strävan mot effektivitet och utveckling. Förlorade marknadsandelar hade medfört att det inte 
längre ansågs kostnadseffektivt med områdeschefer. Tillsättandet av verksamhetsutvecklare 
motiverades med behovet av att bedriva bra service och att vara konkurrenskraftig.  
 
Ingen av de tre förklaringarna från kapitel fyra överensstämmer helt med vad Linköpingsfallet 
visar. Till vissa delar är dock förklaringarna tillämpbara. Ett sådant exempel är Brorström och 
Siverbos (2001; 2008) förklaring att förändrade omgivningsförhållanden och problem utgör 
incitament till förändring och att vid förändring åberopas institutioner som rättvisa, 
kostnadseffektivitet och öppenhet. Teorierna bidrar således till viss förståelse för vad som visas 
i Linköpingsfallet men de förklarar inte fullt ut varför ledning av kommunal vård och omsorg 
förändras. Det är dock tydligt att olika teorier tillsammans bidrar till en mer omfattande och 
nyanserad bild av fenomenet (Eriksson-Zetterquist och Styhre, 2007). I nedanstående figur 
sammanfattas varför ledningen av Linköpings kommunala utförare av omsorg förändrades. 
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 Ledningsorganisation  Varför förändring? 
 Kommunens övergripande   Ingen övergripande förändring.  

 ledning inkluderat omsorgs-  Beställar-utförar organisationen 

 kontoret (beställare av   fortsatte att vara en realitet 

 omsorg)   under 2000-talet och i början av 

    2010-talet. Borttagandet av   

    det delade kommunchefskapet mot  

    bakgrund av problem mellan   

    politisk och administrativ ledning  

    medförde ökad decentralisering  

    av kärnverksamhetsfrågor   

    samtidigt som förvaltningscheferna  

    förväntades vara med och ta   

    ansvar för kommunen som en helhet.   

   
 Kommunens utförare av   Produktionens ledningsorganisation 

 omsorg   förändrades några år in på 2000-talet  

    mot bakgrund av  

    problem relaterade till ökad konkurrens  

    och till kommunernas övergripande  

    uppgifter. Vid förändringen hänvisades  

    till kostnadseffektivitet, effektivitet,  

    rättvisa och utveckling.  

    Några år efter att den kommunala utförarens 

    ledning hade förändrats  

    avvecklades områdescheferna på grund  

    av förlorade marknadsandelar och en  

    strävan efter funktionalitet.   

    Verksamhetsutvecklare tillsattes för att  

    stärka ledningens förmåga att agera  

    effektivt via utveckling. Detta genomfördes 2008.  

 
FIGUR 8:1 LINKÖPINGS LEDNING – VARFÖR FÖRÄNDRING?  
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Sammantaget visar Linköpingsfallet att förändringen av produktionens ledningsorganisation 
skedde till följd av bakslag. Förändrade omgivningsförhållanden i form av ökad konkurrens, en 
mer normerande lagstiftning och problem relaterade till kommunernas övergripande uppgifter 
utgjorde incitament till att förändra ledningen. Förändringen handlade framför allt om att stärka 
produktionens förmåga att skriva professionella anbud och att erbjuda en mer enhetlig service 
inom den kommunala utförarorganisationen. Den nya ledningsorganisationen skulle bidra till 
ökad effektivitet men den skulle även bidra till en förbättrad legitimitet via en mer enhetlig 
hantering av kommunernas övergripande uppgifter. Förändringen kan förklaras med Röviks 
(2008) resonemang då han framför att i den praktiska världen har både effektivitet och 
legitimitet betydelse när organisationer förändras. 
 
Vid återbesöket 2012 var det tydligt att vård och omsorgskontoret och dess ledning med 
omsorgsdirektören hade fått fler frågor att hantera. Omsorgsnämnden hade delats upp i två 
nämnder och kommunchefsrollen hade förändrats till följd av svårigheter med samspelet 
mellan den politiska och administrativa ledningen. Omsorgsdirektören och vård och 
omsorgskontoret hade efter dessa förändringar att hantera allt fler frågor eftersom de två 
nämnderna behövde mer underlag. Dessutom hade decentraliseringen blivit mer påtaglig 
eftersom det förväntades att vården och omsorgen hanterades av omsorgsdirektören samtidigt 
som det förväntades att han skulle vara en del av kommunens övergripande administrativa 
ledning. 
 

Organisatoriska bakslag i Norrköping och förändring  
Vi gör nu en tillbakablick på Norrköpings kommun, återigen med ett ”bakslagsfokus”. I 
Norrköpings kommun beskrev ledande aktörer, som vi sett, att förändringen av den 
övergripande ledningsorganisationen i början av 2000-talet genomfördes till följd av förändrade 
omgivningsförhållanden. Organisationen med kommundelsnämnder ansågs för kostsam 
eftersom de kommunala intäkterna inte räckte till. Att serviceleverantörsuppgiften hanterades 
på olika sätt i olika delar av kommunen betraktades som problematiskt. Föreställningen om hur 
kommunen skulle vara organiserad utmanades. Norrköpings kommuns övergripande ledning 
förändrades vid årsskiftet 2002/2003 som ett bakslag på tilltron till att lokala olikheter och 
variationer ansågs gynna verksamheten. Effekten blev att medan Linköping strävade efter 
större variation, försökte ledningen i Norrköpings kommun skapa en större likformighet. 
Kommunen gick från att vara organiserad utifrån kommundelsnämnder till att vara organiserad 
utifrån en central uppdragsorganisation. Den nya organisationen avsåg att bidra till mer 
likvärdig service och till ett mer likvärdigt förhållningssätt till lagar och normer. Ambitionen 
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var att den skulle bidra till bättre förutsättningar att hantera kommande års fördelning av allt 
knappare resurser. I beslutet att överge den gamla organisationen med kommundelsnämnder 
vägde de beräknade besparingar på upp mot 17-18 miljoner kronor per år tungt. Beställar-
utförar organisationen, som fanns sedan tidigare, fortsatte att utgöra en del av den övergripande 
organiseringslösningen. Motivet till att beställar-utförar organisationen fortsatte att finnas kvar 
efter att uppdragsorganisationen införts beskrevs som oklart. Omsorgsnämndens ordförande 
framförde att olika partier hade olika syn på detta sätt att organisera.  
 
För vården och omsorgen innebar förändringen nya ramar att förhålla sig till. Mot bakgrund av 
alltför kostsam ledningsorganisation och olikartad service inom omsorgen konkretiserade 
förvaltningschefen, med stöd av politiker och tillsatta programrådssekreterare, nya 
organiseringsidéer. Tjänster som områdeschefer inrättades. De fick till uppgift att bland annat 
ordna upp ekonomin. Områdescheferna hade också att organisera såväl ledning som 
verksamhet så att idén om brukaren i centrum lyftes fram. Individuella målplaner (IMP) 
utgjorde ett nytt verktyg som realiserades. Synsättsförändringen innebar en utveckling från att 
betrakta äldreomsorgen som en service riktad till kollektiv i olika kommundelar till att betrakta 
äldreomsorgen som en service riktad till individer i en enda kommun. Två år efter införandet av 
uppdragsorganisationen framförde vård och omsorgsnämndens ordförande att hon var nöjd med 
utvecklingen av omsorgen och dess ledning. 
 
”Med den nya organisationen är jag nöjd. Det beror på att den politiska styrningen kan 
genomföras. Det beror även på att organisationen medför en bra samordning och att jag har 
bra kontroll över vad som händer i organisationen.”  
 
Områdescheferna menade i kapitel sex att det fortfarande fanns en viss frihet att organisera 
ledningen inom respektive område trots den centralisering som skett. Samtidigt uttryckte de att 
det fanns krafter som ville att områdena skulle utvecklas på likartat sätt. Den centraliserade 
ledningen realiserades under början av 2000-talet och i och med det tonades medborgarnas 
intresseorganisation ner. I början av år 2006 började en del områdeschefer uppfatta att det fanns 
problem med ledningsorganisationen. Några uttryckte sig till och med i termer av att en mer 
hierarkisk ledningsorganisation än den som råder i Norrköpings kommun är ”svår att föreställa 
sig.” Samma områdeschefer trodde dock att utvecklingen skulle vända. Det skulle komma ett 
bakslag även till följd av centralisering och hierarkier.  
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I början av 2010-talet hade uppdragsorganisationen institutionaliserats och därmed hade 
utvecklingen gått i motsatt riktning mot vad områdescheferna trodde några år tidigare.   
 
”Uppdragsorganisationen har tillsammans med ett gediget arbete av chefer och medarbetare 
medfört att vi idag upplever att vi har nått många av våra ambitioner. Därmed inte sagt att vi 
slår oss till ro! För att kunna bedriva bra vård och omsorg så krävs ett kontinuerligt 
organiseringsarbete.” (Vård och omsorgsdirektören)     
 
”Organisationsmodellen och den nuvarande ledningen där cheferna är centralt placerade 
medför att jag som politiker har bra kontroll över verksamheten. Dessutom möjliggör 
uppdragsorganisationen att det som beslutas inom politiken kan omsättas relativt snabbt inom 
verksamheterna.” (Vård och omsorgsnämndens ordförande) 
 
Införandet av uppdragsorganisationen några år in på 2000-talet var ett tydligt steg mot en 
centraliserad ledning, men utvecklingen stannade inte där utan den riktning som då påbörjades 
hade fortsatt att växa sig allt starkare. Utvecklingen var mot ökad likvärdighet av 
serviceleverantörs- och myndighetsuppgiften. Uppdragsplanen hade blivit mer detaljerad och 
styrande. Skandaler, nationellt och lokalt, hade medfört att cheferna i allt större utsträckning 
läste innantill i uppdragsplanen. Lokalt handlade skandalerna om att chefer förskingrat 
skattemedel, men det handlade även om brukares klagomål som beskrivits i media och därmed 
gett ett negativt intryck av kommunen och dess vård och omsorg. En områdeschef hävdade att 
den alltmer detaljstyrande uppdragsplanen medfört att chefer kände sig låsta och att de inte 
hade möjlighet att använda sin fulla potential.  
 
”I och med att uppdragsplanerna har blivit mer detaljstyrande har chefers möjligheter till att 
skapa kreativa lösningar minskat.” (Områdeschef)  
 
Efter problemen med medborgarnas intresseorganisation hade Norrköpings kommun under 
flera års tid prövat olika organisationsformer. Som redovisningen i kapitel sex visade lades 
medborgarkontoren ner och i och med det förflyttades områdescheferna från olika geografiska 
områden till centrala Norrköping. En annan bakomliggande orsak till centraliseringen utgjordes 
av rädslan av de bakslag kommunen upplevde under tidigt 2000-tal då servicen var mer 
olikartad i kommunen. En ytterligare anledning till att områdescheferna placerades centralt var 
för att underlätta en utveckling mot likvärdig service i Norrköping. Vård och 
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omsorgsnämndens ordförande beskrev att det var viktigt att hela Norrköping utvecklades på ett 
likvärdigt sätt.  
 
”Blir områdescheferna för dominerande inom sina respektive områden finns alltid en risk mot 
att servicen i Norrköping börjar spreta igen. En politisk utvecklingslinje är därför att arbeta 
med ledningen för att stävja de tendenser som finns. Oavsett var man verkar eller bor i 
Norrköping så är det innehållet i uppdraget som ska gälla.”  
 
Vård och omsorgsdirektören hävdade att den centraliserade ledningen hade underlättat 
ledningsgruppsarbetet. En ytterligare effekt av att vården och omsorgens ledning51 var samlad 
under samma tak var att samarbetet mellan programrådssekreterarna och cheferna hade 
förbättrats. En områdeschef som tidigare var placerad ute vid ett områdeskontor ansåg att 
centraliseringen av ledningen medfört ökad toppstyrning.  
 
”Idag sitter alla områdeschefer centralt placerade. Det bidrar till att områdena utvecklas mer 
likvärdigt då det är lättare att utöva toppstyrning om de närmaste cheferna finns centralt 
placerade.” (Områdeschef) 
 
Sammantaget konstateras att förändringen av Norrköpings och omsorgens ledningsorganisation 
under åren 2003 – 2006 kom till stånd till följd av kritik mot 
kommundelsnämndsorganisationen, vilket var ett organisatoriskt bakslag. En annan orsak var 
förändrade omgivningsförhållanden. Kostnaden var hög och servicen uppfattades som alltför 
olikartad mellan och inom kommundelarna. En ny idé lanserades som gick ut på att 
uppdragsplanen skulle vara styrande för såväl områdes- som enhetschefer. Syftet var att minska 
kostnaderna, men även förbättra servicen och hanteringen av myndighetsbeslut. Uttryckt i 
andra ordalag sa man sig vilja organisera ledningen på ett nytt sätt för att bli mer 
kostnadseffektiva men också mer rättvisa i fördelningen av service (jämför Brorström och 
Siverbo, 2001). 
 
Förändringen av omsorgens ledning syftade till en anpassning till den övergripande 
ledningsorganisationen och att få ordning på ekonomin. Förändringen gjordes även med 
hänvisning till rättvisa. Att sköta enheterna som egna enheter organiserades bort. De ledande 
aktörerna inom omsorgen hänvisade även till ett behov av utveckling, vitalisering och förnyelse 

                                                
51 Vård och omsorgsdirektören, programrådssekreterarna samt områdescheferna.  
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för att driva igenom förändringen. Den äldre skulle betraktas som en individ i behov av 
omsorg. Vård och omsorg skulle erbjudas utifrån en individuell målplan (IMP). Förändringen 
kan spåras i en samtida samhällstrend. Enligt Brodin (2005) har utvecklingen gått från att 
betrakta de äldre som ett kollektiv i behov av vård och omsorg till att betrakta de äldre som 
individer.   
 
Öppenhet och anpassning till lokala omständigheter var framträdande när 
kommundelsnämnderna infördes under 1990-talet. De lyste med sin frånvaro när 
uppdragsplanen infördes i början av 2000-talet. Medborgarnas intresseorganisationer tonades 
ner. Visserligen infördes medborgarkontor, men fokus låg inte längre på lokal demokrati och 
öppenhet. Norrköpings kommun centraliserades och skulle i fortsättningen styras utifrån 
uppdragsplanen.      
 
I början av 2010-talet stod det klart att Norrköpings kommun presterade bra enligt mätningar av 
vården och omsorgen. Den för kommunen fördelaktiga statistiken utgjorde incitament till att 
förstärka de inriktningar som fanns. Uppdragsplanen blev mer detaljerad och styrande. För 
cheferna, på olika nivåer, innebar utvecklingen att de i allt högre utsträckning hade att läsa 
innantill i uppdragsplanen om hur vården och omsorgen skulle organiseras.  
 
Den problematik som kvarstod att lösa, men som inte var politiskt aktuell år 2012 var ledningen 
i relation till medborgarnas uppdragsorganisation. Å ena sidan framkom att politikerna för 
tillfället hade gett upp idéerna om hur man skulle lösa delaktigheten för medborgare vid 
ledning av vård och omsorg och å andra sidan framkom att brukarna hade fått andra 
påverkansmöjligheter. Klagomålshanteringen var väl utbyggd och ledningen inom vård och 
omsorgen uppmärksammade detta. Brukarråden hade blivit betydelsefulla eftersom brukarna 
via dessa möten ansågs kunna påverka servicen i enheterna och i förlängningen i kommunen 
som helhet. Brukarråden hade börjat betraktas som viktiga arenor för att kanalisera åsikter 
samtidigt som det fanns ett starkt tryck mot enhetlig men individanpassad service i Norrköping. 
Behovet av en enhetlig servicenivå i kombination med problemen med medborgarkontoren 
hade fått till följd att områdescheferna placerades centralt i Norrköping.   
 
Ingen av de tre förklaringarna som presenterades i slutet av kapitel fyra stämmer helt överens 
med vad Norrköpingsfallet visar. Till vissa delar är teorierna tillämpbara. Brorström och 
Siverbos (2001; 2008) resonemang att förändrade omgivningsförhållanden och problem utgör 
incitament till förändring och att det vid förändring åberopas institutioner som rättvisa, 
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kostnadseffektivitet och öppenhet förklarar delvis förändringen av kommunens övergripande 
ledningsorganisation. Till skillnad mot vad Brorström och Siverbo framför så var det ingen kris 
som låg bakom förändringen av Norrköpings ledning. Det var istället bakslag av den tidigare 
ledningsorganisationen utifrån ett förändrat ekonomiskt läge och problem som var relaterade 
till kommunernas övergripande uppgifter som utgjorde incitament till att förändra.  
 
Fallstudien visar att Norrköpings kommun förändrade synen på den äldre. Ambitionen var att 
betrakta den äldre som en individ i behov av service till skillnad mot en kollektivt inriktad 
service. Servicen skulle bli brukaranpassad utifrån individuella målplaner. Den förändrade 
föreställningen om de äldre påverkade vården och omsorgens ledning, respondenterna trodde 
på idén om individualisering. Till skillnad mot vad Rövik (2008) framför så förändrades inte 
Norrköpings ledning i syfte att införa någon populär managementtrend. I Norrköping handlade 
det istället om en kombination av att hantera bakslag till följd av tidigare beslut och att arbeta 
mot en utveckling man trodde på. De förändringar som skedde i slutet av 2000-talets första 
decennium handlade inte heller de om att införa någon populär managementtrend. Incitamenten 
till förändring handlade istället om problem relaterade till kommunernas övergripande uppgifter 
och främst då medborgarnas intresseorganisation och serviceleverantörsuppgiften. I 
nedanstående figur sammanfattas varför ledningen av Norrköpings vård och omsorg 
förändrades.      
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 Ledningsorganisation  Varför förändring? 

 
Kommunens övergripande   Kommunens övergripande lednings- 

 ledning    organisation förändrades till följd av  

    ett behov av att minska kostnaderna 

    för ledningsorganisationen och det fanns  

    problem relaterade till  

    kommunernas övergripande  

    uppgifter. Vid förändringen hänvisades 

    till kostnadseffektivitet och rättvisa. 

    I början av 2010-talet hade  

    uppdragsorganisationen stärkts och den  

    centrala ledningen arbetade för mer  

    detaljerade och styrande uppdragsplaner.  

    Bakgrunden var bra prestationer enligt tillgänglig

    statistik. Den övergripande politiska ledningen  

    hade dessutom tagit beslut om att  

    huvuddelen av vården och omsorgen skulle  

    ledas och utföras av kommunen.  

      

 
Vård och omsorgens ledning  Förvaltningens ledning förändrades till följd  

    av ett behov av att sänka kostnader, skapa  

    rättvisa och utveckla former för att anpassa  

    omsorgen mot att sätta brukaren i centrum. 

    Några år in på 2010-talet hade riktningen  

    mot en likvärdig vård och omsorg inom  

    ramen för konceptet brukaren i centrum  

    stärkts. Detta tillsammans med problem med  

    medborgarnas intresseorganisation hade  

    medfört en ökad centralisering av ledningen.  

    Områdescheferna hade placerats centralt i  

    kommunen för att stävja en olikartad  

    utveckling. 

FIGUR 8:2 NORRKÖPINGS LEDNING – VARFÖR FÖRÄNDRING? 
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Norrköpingsfallet visar att förändringen av ledningsorganisationen genomfördes till följd av 
organisatoriska bakslag. Kommunen behövde minska kostnaderna för ledningsorganisationen 
och det fanns problem relaterade till kommunernas övergripande uppgifter. Främst rörde det sig 
om att servicen utvecklats olika inom och mellan kommundelar. Vård och omsorgens 
ledningsorganisation förändrades även till följd av ett behov av att anpassa verksamheten till en 
mer individbaserad vård och omsorg. Avsikten med förändringen av Norrköpings 
ledningsorganisation var att förbättra såväl effektivitet som legitimitet (jämför Rövik, 2008). 
Strävan efter effektivitet handlade främst om att sänka kostnaderna för ledningen och strävan 
efter legitimitet handlade om att förbättra servicen genom att göra den mer likvärdig utifrån 
”brukaren i centrumkonceptet”.  
 
Som vi såg vid återbesöket 2012 var det tydligt att organiseringsidéerna var de samma som 
efter den omfattande förändringen några år in på 2000-talet. Ledningen var stärkt av att 
omfattande mätningar indikerade bra prestationer. De hade dessutom, menade de, lärt sig av 
bakslagen av den alltför olikartade servicenivån i början av 2000-talet. Uppdragsorganisationen 
hade blivit alltmer detaljerad och styrande. Cheferna inom omsorgen, en chef på varje nivå, 
hade börjat läsa innantill i uppdragsplanen och utrymmet för egna kreativa lösningar hade 
begränsats. Problemen med medborgarnas intresseorganisation hade medfört ett antal olika 
organiseringslösningar. I början av 2012 hade kommunen gett upp. Fokus låg inte längre på 
frågan om att bevara medborgarnas intresseorganisation. Nedläggningen av medborgarkontoren 
i kombination med strävan efter en likvärdig utveckling av servicen medförde att 
områdescheferna placerades centralt. De förändringar som skedde genomfördes till följd av 
problem relaterade till den tidigare organisationsmodellen i kombination med problem med 
kommunernas övergripande uppgifter.  
 

Organisatoriska bakslag och problem relaterade till kommunernas övergripande 
uppgifter 

Att kommunerna över tid uppfattar problem med sina ledningsorganisationer kan bero på 
förändrade förutsättningar från omvärlden som vanligtvis kanaliseras via staten. Det rör främst 
förändrade skatteintäkter men även förändringar av lagar, normer och andra direktiv. I 
Linköpings kommun, några år in på 2000-talet, utgjordes de förändrade 
omgivningsförhållandena främst av ökad konkurrens och en åtstramning av friheten att 
organisera sig inom ramen för myndighetsuppgiften. I Norrköpings kommun några år in på 
2000-talet utgjordes de förändrade omgivningsförhållandena främst av minskade intäkter och 
ett förändrat perspektiv som handlade om att betrakta de äldre som individer. En ytterligare 
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anledning till att kommunerna uppfattade problem var de övergripande kommunala 
uppgifternas olika karaktär. Detta innebar att kommunernas ledningar hade att hantera 
spänningar och motstridigheter. Det som anses vara en bra organiseringslösning vid en 
tidpunkt, kan vid en senare tidpunkt medföra problem (Jonsson et al, 2002).    
 
Problemen med att organisera blir tydliga, exempelvis då någon av de övergripande 
kommunala uppgifterna anses kosta för mycket, alternativt att någon av de övergripande 
uppgifterna anses ta för stor plats på bekostnad av någon annan uppgift. Detta innebär att det 
finns spänningar i kommunernas institutionella arrangemang som kan medföra incitament till 
förändring. Detta har likheter med det Adolfsson och Solli (2009) framför när de hävdar att 
offentliga organisationer alltid har att hantera förhållandet mål-medel-dilemma.  
 
Brorström och Siverbo (2001) argumenterar för att förändring av offentliga organisationer 
baseras på ambitioner att skapa rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet. Fallstudierna visar 
även att behovet av att uppvisa utveckling, förnyelse och vitalisering är betydelsefullt för att få 
gehör för att förändra kommunal ledning. Det var således inte i första hand institutioner av 
stabilitet och konservatism som dominerade. Genom att prata i termer av att förbättra och eller 
förstärka institutioner såsom rättvisa, kostnadseffektivitet och öppenhet samt hänvisa till 
utveckling blir förändringar av kommunala ledningsorganisationer begripliga och legitima. 
Ledande kommunala aktörer argumenterar för nya ledningsorganisationer med hänvisning till 
effektivitet, i första hand kostnadseffektivitet och för att skapa rättvisa och öppenhet. Vid 
förändringar av kommunal ledning på förvaltningsnivå är det dessutom legitimt att resonera i 
termer av anpassning till den övergripande kommunala ledningsorganisationen. Vid 
förändringar av kommunala ledningsorganisationer hänvisas inte till de institutioner som får stå 
tillbaka – de lämnas därhän.  
 
Vid återbesöksstudien uppmärksammades att modeller för att mäta vården och omsorgen blivit 
betydelsefulla i såväl Linköping som Norrköping. Granskningssamhället hade blivit mer 
påtagligt och det överensstämmer med vad Dahl och Ivarsson Westberg (2011) hävdar. 
Cheferna inom vården och omsorgen hade att arbeta med att leverera resultat till organisationer 
som arbetade med att mäta vården och omsorgen. Detta tillsammans med den tid det gick åt till 
att sätta sig in i olika resultat för att kunna förklara dem medförde att mindre tid gick åt till 
övriga delar i chefernas ledarskap. Båda fallkommunerna hade presterat bra vilket skapade 
incitament till att förstärka den valda organisationsmodellen och ledningen. Förändringarna 
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som skedde gjordes inom ramen för det institutionaliserade sättet att organisera ledningen och 
verksamheten.  
    
Sammantaget konstateras att det svar som presenterades i början av kapitlet om varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras kvarstår, men svaret har breddats och fördjupats. 
Svaret är först och främst att förändring av kommunala ledningsorganisationer sker till följd av 
bakslag på tidigare införda organisationsmodeller. Bakslagen berodde på förändrade 
omgivningsförhållanden och en anpassning till kommunernas övergripande uppgifter. 
Förklaringen har kompletterats med att förändringarna genomförs i linje med det omgivande 
samhällets krav och att problem relaterade till kommunernas övergripande uppgifter är en orsak 
till att nya ledningsorganisationer växer fram. Det är dock viktigt att påpeka att dessa 
förändringar inte utgjordes av organisatoriska moden eller samhällstrender, de utgjordes av 
bakslag på tidigare beslut.  
 
Någon läsare kan hävda att samhällstrenden är den utlösande faktorn och att bakslaget är en 
effekt av att den tidigare modellen inte lägre betraktas som ”up to date” i jämförelse med nya 
modeller som dyker upp vid horisonten, alltså är det samhällstrenden som är den utlösande 
faktorn. De båda (syster)kommunernas diametralt olika beteenden motsäger en sådan slutsats. 
Hade det varit moden eller samhällstrender borde de ha agerat på ett enhetligt sätt. Under 2000-
talet och i början av 2010-talet tillämpades marknad och konkurrens i Linköping och i 
Norrköping var idéer om en likvärdig hantering av service till de äldre det som prioriterades.  
Inte i något av fallen var härmning eller anpassning till moderna ledningsorganisationer något 
som utgjorde det grundläggande incitamentet till förändringen.  
 
 
8.2 Förändring av kommunala ledningsorganisationer 
Kapitlet har visat hur förändrade omgivningsförhållanden och problem till följd av 
kommunernas övergripande uppgifter utgjorde incitament för aktörer att förändra. Ingen av de 
teorier som presenterades i kapitel fyra förklarar helt vad fallen visar. Detta utgör ett skäl till att 
presentera en förklaringsmodell baserad på vad fallstudierna visar. Skälet till att kommunala 
ledningsorganisationer förändras och hur de förändras sammanfattas enligt följande: 
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FIGUR 8:3 VARFÖR OCH HUR FÖRÄNDRAS KOMMUNALA 
LEDNINGSORGANISATIONER 
 
Den förklaring som ofta används vid studier av offentliga organisationer är att de förändras till 
följd av nyfikna aktörer som tar till sig moderna organiseringsidéer och implementerar dem för 
att de själva och organisationen ska uppfattas som legitim (Czarniawska 1998; 2005; Dahl och 
Ivarson Vestberg, 2011) har haft ett relativt lågt förklaringsvärde i denna studie. Till skillnad 
mot Brorström och Siverbo (2001; 2008) visar resultaten att det inte behöver vara allvarliga 
kriser som ligger bakom förändring av kommunala ledningsorganisationer. Det är istället en 
process där förändrade omgivningsförhållanden och tidigare val leder till organisatoriska 
bakslag och att detta i sin tur utgör incitament till förändring. Bakslagen bottnar i förändrade 
omgivningsförhållanden och bristande korrespondens till de övergripande uppgifter som är 
centrala för kommunerna. Som beskrevs i kapitel två fyller bakslagen en funktion då de 
förhindrar en alltför ineffektiv ledning genom att bidra till incitament för att förändra. I 
fallstudierna är det tydligt att bakslagen leder till incitament att förändra. Även om fallstudierna 
visar detta så framkommer även att det finns ”väl befästa” delar i den gamla 
ledningsorganisationen som aktörer inte vill förändra. Förändring av kommunal ledning sker 
slutligen, men under visst motstånd.  
 

Nya idéer växer fram i 
kommunerna utifrån 
förändrade 
omgivningsförhållanden och 
till följd av organisatoriska 
bakslag av tidigare fattade 
beslut.  

Bakslagen leder till krav 
på förändringar för att 
hantera uppgifter på ett 
mer önskvärt sätt.  

För att få till stånd en 
förändring används 
argument som hänvisar till 
legitima institutioner.  

Förändring av 
kommunala 
ledningsorganisationer 
sker slutligen, men 
under visst motstånd.  
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Svaret på frågan om varför kommunala ledningsorganisationer förändras sammanfattas i vad 
som beskrivs i figuren ovan: Kommunerna uppfattar problem med att hantera förändrade 
omgivningsförhållanden och svårigheter att klara sina övergripande uppgifter. Organisatoriska 
bakslag ger incitament till förändring. I kommunernas institutionella arrangemang finns således 
spänningar som utvecklas över tid. Val av tidigare modeller, det vill säga sätt att hantera ett 
uppdrag leder till bakslag när förutsättningarna förändras. Det uppstår spänningar som tar sig 
uttryck i problem mellan politisk och administrativ ledning samt mellan övergripande ledning 
och förvaltningsledning.  
 
Innan frågan släpps är det viktigt att återigen rekapitulera att grunden till att det bland 
kommunerna sker lokala förändringar av kommunal ledning beror på den organiseringsfrihet 
som blev verklighet i och med införandet av den nya kommunallagen i början av 1990-talet. 
Skulle staten återta kontrollen över kommunernas organiseringsfrihet kommer kommunernas 
ledningsorganisationer att homogeniseras vilket kan jämföras med Powell och DiMaggios 
(1983: 1991) resonemang om tvingande isomorfism.  
 
I det nästföljande kapitlet, det näst sista, vidareutvecklas resultaten ytterligare.  
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9 Organisatoriska bakslag – Mer än tio år av förändringar i två 
svenska kommuner 
Vid millennieskiftet fanns det få longitudinella studier av förändringsarbete i offentliga 
organisationer, i synnerhet studier av kommunchefskap och ordförandeskap för 
kommunstyrelser (KS). Litteraturgenomgången visade dessutom att teorierna pekade i olika 
riktningar. Enligt Czarniawska och Joerges (1998) förändrades offentliga organisationer utifrån 
anpassningar till idéer på modet. Brorström och Siverbo (2001) hävdade att offentliga 
organisationer och specifikt kommunerna förändrades till följd av problem och en strävan mot 
att hantera institutioner som öppenhet, rättvisa och kostnadseffektivitet på ett bättre sätt. Forsell 
och Jansson (2000) argumenterade för att offentliga organisationer förändrades eftersom de 
ville efterlikna företag. De menade att kommunerna företagiserades. I detta läge antog jag att 
fördjupande studier kunde bidra med förståelse. Mitt intresse riktades mot vad som påverkar 
förändring av kommunal ledning och varför förändring sker. Vartefter avhandlingsarbetet 
framskred tillkom studier, exempelvis Czarniawska (2005), Brorström och Siverbo (2008), 
Jonsson och Arnell (2006), Jonsson, L (2008; 2009), Jonsson och Solli (2010) samt Rövik 
(2008) som på olika sätt bidragit med förståelse.52 En orsak till att fenomenet bara delvis 
förklarades av befintliga teorier kan vara att datainsamlingen till denna studie omfattar en 
relativt lång period, drygt tio år. 
 
Ingen av teorierna förklarade, som redan sagts, helt vad fallen visar, vilket utgjorde ett skäl till 
att arbeta fram en utökad teoretisk modell, figur 8:3. Bristen på förklaringsmodeller utgör också 
ett skäl till att fördjupa reflektionerna kring avhandlingens resultat. Av speciellt intresse är de 
skillnader som kunde ses samt varför bakslag uppkommer och på vilket sätt sådana problem 
leder till förändringar.  
 
Skillnader var något som sällan varit i fokus i tidigare studier eftersom organisationer ansågs 
bli alltmer lika. Den skandinaviska institutionalismen hade, inspirerad av Meyer och Rowan 
(1977) haft fokus på legitimitetsskapande processer, myter och ceremoniellt agerande och 
DiMaggio och Powell (1983) som visade hur organisationer speglar sig i andra organisationer 
och blir alltmer lika genom tvingande, imiterande och normativa krafter. 
 
 

                                                
52 I reflektionskapitlen, nummer sju och åtta användes tidigare studier och redovisade resultat för att bidra med 
förståelse och för att förklara varför och hur kommunala ledningsorganisationer förändras.  
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Båda kommunerna agerade aktivt på den ökade organiseringsfriheten i början av 1990-talet. De 
valde att införa beställar-utförar organisationer. I Linköping fick organisationsmodellen starkt 
genomslag. Det handlade om en tro på konkurrens samt på de äldres förmåga att göra aktiva 
val. I Norrköpings kommun blev det istället kommundelsorganisationen som blev framträdande 
baserat på ideal om den goda mötesplatsen mellan kommunen och medborgaren.  
 
Även om kommunerna i huvudsak valde olika organisationsmodeller och därmed delvis olika 
ledningsorganisationer fanns det en tydlig likhet under 1990-talet och den handlade om tron på 
intraprenader. I båda kommunerna fanns också en stark tilltro till att kommunala chefer kunde 
hantera kommunernas övergripande uppgifter på bästa sätt. I Norrköping betonades betydelsen 
av en aktiv dialog med politiker inom kommundelsnämnderna. I Linköping framkom att det var 
viktigt för cheferna att hantera brukarråd.  
 
Minskade skatteintäkter i början av 2000-talet och en tydligare reglering av 
myndighetsuppgiften skapade press på ledningar att hantera uppkomna problem. I Linköping 
och specifikt hos den kommunala utföraren uppstod även problem med ökad konkurrens. Att 
enhetscheferna på egen hand skulle hantera upphandlingsförfarandet, ofta på kvällstid, ansågs 
inte längre vara en bra lösning. I Norrköping ansågs problemen vara så stora att det fanns fog 
att förändra hela ledningsorganisationen. Kommundelsnämnderna togs bort och ersattes av en 
uppdragsorganisation. För att skapa mer likvärdig service inom hela kommunen ansågs det 
viktigt med enbart en chef på varje nivå. Cheferna skulle förhålla sig till uppdragsplanen. I 
Linköping behölls beställar-utförar organisationen, men dialogen mellan den politiska 
ledningen och den administrativa ledningen kom att centraliseras. Hos den kommunala 
utföraren ansågs det viktigt att läsa kravspecifikationerna och göra det som den kommunala 
ledningen efterfrågade och inget annat.  
 
En likhet var att det i båda kommunerna infördes områdeschefer med syfte att stärka ledningen 
och bidra till en mer likvärdig service. En skillnad var att i Norrköping infördes 
programrådssekreterare som skulle utgöra en länk mellan den politiska ledningen och den 
administrativa ledningen. I Linköping, hos den kommunala utföraren, infördes stabspersonal 
som skulle stödja områdescheferna i deras ledning av enhetscheferna. I början av 2000-talet 
fanns det även en skillnad i synsätt av den äldre. I Linköping betraktades den äldre som en frisk 
och vital person med förmåga att göra aktiva val. I Norrköping förändrades föreställningen från 
en syn på de äldre som ett kollektiv i behov av kollektivt inriktad vård och omsorg till att 
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betrakta den äldre som en individ i behov av omsorg via individuella målplaner (IMP). I båda 
kommunerna hade betydelsen av att hantera omsorgen utifrån rättsäkerhetskrav blivit viktigare. 
Betydelsen av chefer som professionella aktörer hade också minskat i betydelse hos 
kommunerna, även om den var fortsatt stark i Linköping. I Norrköping hade tron på chefers 
förmåga att agera kreativt i princip tagits bort. Betydelsen av att kunna agera i enlighet med 
uppdragsplanen var något som betonades.  
 
Problem med förlorade marknadsandelar ledde i Linköping till att områdescheferna togs bort. 
Istället ansågs det viktigt med verksamhetsutvecklare som skulle bidra till att utveckla 
ledningen av vården och omsorgen genom att utreda och agera som förändringsmotorer. I 
Norrköping fanns områdescheferna kvar, men de hade placerats centralt. Det genomfördes när 
medborgarkontoren togs bort. Behovet av områdeschefer ute i områdena ansågs då inte vara 
lika viktigt. Istället ansågs det betydelsefullt att områdeschefernas ledning utgick från 
uppdragsplanen.  
 
Ytterligare en skillnad mellan kommunerna fanns i hanteringen av medborgarnas 
intresseorganisation. Den största förändringen gällande demokratiuppgiften hade Norrköping 
genomgått. Under 1990-talet var medborgarnas intresseorganisation den uppgift som 
prioriterades. Under inledningen av 2010-talet hade politiken gett upp hanteringen av ledningen 
i relation till medborgarnas intresseorganisation. Även om det framkom att politiken hade gett 
upp var inte detta hela sanningen. Brukarråd var återigen betydelsefulla för den operativa 
ledningen på enhetsnivå, även om de var tydligt underordnade uppdragsplanen. Den 
administrativa ledningen hade byggt ut en klagomålshantering. I Linköping däremot hade 
betydelsen av att organisera ledningen utifrån idéer om den goda mötesplatsen mellan 
kommunen och medborgarna aldrig varit dominerande.  
 
I båda kommunerna hade tron på modeller för att mäta vården och omsorgen blivit viktiga för 
chefer och politiker under 2010-talet. Båda kommunerna hade presterat bra enligt mätningar 
vilket utgjorde incitament till att behålla respektive kommuns ledning. I det följande 
sammanfattas framför allt skillnader men också likheter mellan Linköpings och Norrköpings 
ledning av vården och omsorgen från det att kommunerna fick ökad organiseringsfrihet till det 
tidiga 2010-talet. 
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Skillnader 

 Olika huvudsakliga organisationsmodeller infördes i kommunerna i början av 1990-talet 
när organiseringsfriheten blev en realitet. (I Linköping infördes i huvudsak en beställar-
utförar organisation och i Norrköping infördes i huvudsak en kommundelsorganisation.) 

 Linköping organiserade ledningen under 1990-talet, 2000-talet och det tidiga 2010-talet 
utifrån idén om konkurrens och valfrihet. 

 Linköping organiserade ledningen under 1990-talet, 2000-talet och det tidiga 2010-talet 
utifrån föreställningen av den äldre som frisk, vital och i stånd att göra aktiva val. 

 Norrköping organiserade ledningen under 1990-talet utifrån idén om den goda 
mötesplatsen för medborgare. 

 Norrköping organiserade ledningen under 1990-talet utifrån föreställningen om de äldre 
som ett kollektiv i behov av vård och omsorg.  

 Norrköping organiserade ledningen under 2000-talet och det tidiga 2010-talet utifrån 
idén om likvärdig hantering av serviceleverantörs-, och myndighetsuppgiften via 
uppdragsplanen. 

 Norrköping organiserade ledningen under 2000-talet och det tidiga 2010-talet utifrån 
föreställningen om den äldre som en individ i behov av vård och omsorg via 
individuella målplaner (IMP).  

 Linköpings kommuns utförare tog bort områdescheferna i slutet av 2000-talets första 
decennium.  

 I Norrköping förflyttades områdescheferna från områdena till det centrala Norrköping 
för att främja en likvärdig hantering av servicen.  

 I Norrköping infördes programrådssekreterare några år in på 2000-talet. 
 I Linköping, hos den kommunala utföraren, infördes verksamhetsutvecklare några år 

innan 2010. 
 
Likheter 

 Kommunerna förändrade sina ledningsorganisationer utifrån trender i början av 1990-
talet. 

 Kommunerna införde beställar-utförar organisation i början av 1990-talet. 
 Tron på kommunala chefer som intraprenörer var stark fram till början av 2000-talet. 
 Kommunerna och dess vård och omsorg införde områdeschefer några år in på 2000-

talet. 
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 Tron på modeller för att mäta vården och omsorgen var stark hos chefer och politiker 
under inledningen av 2010-talet. 

 Bra prestationer enligt mätningar av vården och omsorgen medförde incitament till att 
behålla respektive kommuns ledning – slutet av 2000-talets första decennium och några 
år in på 2010-talet.  

 
 
9.1 Mätning, en nygammal trend?  
Som ovanstående redovisning visar är likheter påfallande ofta resultatet av anammade trender, 
och skillnader kan vara efterjusteringar av en trendig modell som tidigare implementerats.  
 
I båda kommunerna verkar, vid återbesöket 2012, en ny och lovande trend vara på 
uppåtgående, nämligen att genomföra mätningar av den egna verksamheten. Detta är dock inget 
nytt, trenden har tidigare haft ett starkt inflytande på organisationer. Efter andra världskriget då 
västvärldens industriella utveckling tog fart fanns en stark tilltro till ekonometriska och 
paretooptimala modeller för att mäta organisationer och dess prestationer (Berg, 2011). I 
samband med oljeprischocken under 1970-talet skapades starka incitament till att ifrågasätta 
förmågan att mäta verksamheten för att kunna planera den framtida verksamheten (Vedung, 
2009; Berg, 2011). En fråga är om vi ser en återgång till tron på rationella modeller för 
mätning? Blomberg och Pettersson (2010) hävdar i likhet med vad fallstudierna visar att 
kommunerna och dess vård och omsorg fäster allt större vikt vid index och statistik. I likhet 
med Blomberg och Pettersson argumenterar Karlsson Vestman (2009) för att beslutsfattare 
under 2000-talet blivit allt mer intresserade av statistik och index avseende kostnader och 
serviceuppfattning. Det är dock oklart varifrån den ökade tilltro till index och statistik kommer 
ifrån, men inom kommunerna är det väl känt att rådet för främjande av kommunala analyser 
bidragit till att stärka mättrenden. Rådet för kommunala analyser (RKA) är en ideell förening 
som bildades 2006 av staten och Sveriges kommuner och landsting. Rådet har till uppgift att 
främja jämförelser mellan kommuner samt att underlätta uppföljning och analys av kommunala 
verksamheter. RKA tillhandahåller årligen en uppdaterad databas vid namn Kolada. Databasen 
Kolada innehåller nyckeltal för bland annat vård och omsorg (www.rka.se). 
 
En annan fråga är om tilltron till förmågan att mäta huruvida en kommun presterar bra eller 
dåligt kommer att bestå och i så fall vad får det för konsekvenser för kommunal ledning? 
Kommer kommunernas ledningsorganisationer förändras när statistiken visar på dåliga resultat 
i relation till exempelvis standarkostnader eller i relation till nöjd brukar index?  



   206  

 
Enligt Holmblad Brunsson (2005) blir inte världen mer pålitlig eller exaktare bara för att vi 
mäter saker. Ju mer komplexa samband som mäts desto mer sannolikt är det att det resultat som 
presenteras är en illusion. Måttet standardkostnader till exempel är den kostnad en kommun 
skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, och ambitionsnivå och med 
hänsyn tagen till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Med det 
sistnämnda avses exempelvis att måttet tar hänsyn till om en kommun är en glesbygdskommun 
med utspridd hemtjänst jämfört med det motsatta (www.kommundatabas.se). Studerar man hur 
måttet har byggts upp så förstås att det är en mängd skattningar som ligger bakom. Dessutom är 
det så att det är tjänstemän som rapporterar in data som ligger till grund för 
standardkostnaderna. I vissa fall är det relativt enkelt att fylla i ”rätt” uppgifter och i vissa fall 
är det desto svårare, vilket indikerar att måtten delvis bygger på uppskattningar. Holmblad 
Brunsson uttrycker sammanfattningsvis att mått som bygger på uppgifter från många håll och 
som kombineras blir svårgenomträngliga. För de som inte satt sig in i det material som ligger 
till grund för utfallet och heller inte satt sig in i konstruktionen bakom måttet utgör det en social 
konstruktion som inte kan förstås och inte bör tas på allvar. Å ena sidan är det en illusion att 
statistik och index gör världen verklig och å andra sidan utgör statistik och index under vissa 
tidsperioder betydelsefulla ramverk för ledningar av organisationer. Ett antagande är att 
mätidealismen som utvecklats kan drabbas av ett liknande bakslag som skedde på 1970- och 
1980-talet. 
 
Scapens (2006) exemplifierar detta när han skriver om hur managementforskningen på 1970-
talet var inriktad på matematiska och ekonometriska modeller som ansågs kunna anpassas för 
att skapa förståelse för komplexa samband, och att dessa modeller då ansågs vara helt 
implementeringsbara i organisationer.   
 
Initially, my research was in the area of financial accounting. I was advised to do research in 

financial reporting because, as I was told, ‘there wasn’t much to do in management 
accounting’. It was believed that the interesting work had already been done. All that remained 
was to refine, and possibly modify for more complex situations, the many mathematical models 
that had been developed. There were models for most areas of management accounting and 
there was a widely held view that such models could solve all management accounting 
problems. At that time, at least in management accounting, we thought we knew everything. But 
now looking back, it is clear that we had only a very narrow conception of management 
accounting.  (Scapens, 2006,  sid. 3) 

 

”

”
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Modellerna blev dock alltmer kritiserade. De kunde inte beskriva komplexa samband och det 
blev alltmer uppenbart att det fanns ett gap mellan modellerna och praktiken och att ny och mer 
kvalitativ forskning behövdes för att kartlägga de komplexa samband som råder i 
organisationer (Scapens, 2006). Detta sammanfaller med Anthonys (1995)53 resa från att ha 
varit en av cybernetikens förespråkare, det vill säga termostatsliknande modeller där 
organisationer betraktas som enkla och styrbara system. Det innebär att verksamheten reagerar 
på en styrsignal, lydigt genomför vad som givits i uppdrag, och sedan redovisar effekterna av 
detta. Sådana modeller visade sig naiva. De tappade inflytande och fick ge vika för mer 
sökande och tentativa forskningsambitioner.  
 
Den utveckling som skett under de senaste åren bland kommunerna med en nyorientering mot 
modeller för att mäta är viktig att fortsätta beforska i relation till varför kommunala 
ledningsorganisationer förändras. Ett antagande är att ett nytt bakslag kan förväntas när en ny 
generation offentliga förvaltare upptäcker mätmodellers begräsningar. I den framtida 
forskningen är det även betydelsefullt att beakta utvecklingen utifrån ett kontextuellt 
perspektiv. Kommunernas nyorientering mot modeller för att mäta har skett under en tid då 
aktiveringens politik vunnit framgångar. Enligt Dahlstedt (2009) har en utveckling skett mot en 
föreställning om medborgaren som en aktiv individ i stånd att kunna göra aktiva val. 
Medborgarna betraktas inte längre som ett kollektiv utan ses som individer med förmåga att 
välja mellan olika alternativ. I och med att strukturer har byggts in för enskild valfrihet har 
politikens och kommunala chefers behov av kontroll och uppföljning ökat – fallstudierna visar 
detta. Leder mättrenden till bakslag som utgör incitament till förändring av kommunal ledning 
– detta återstår att beforska (se förslag till fortsatt forskning).  
 
En sammanfattning av den longitudinella studien, inkluderat litteraturstudien, visar att när 
kommunerna i början av 1990-talet fick ökad organiseringsfrihet förändrades ett flertal 
kommuner till beställar-utförar organisationer. En annan inriktning var ledningsförändringar 
utifrån idéer om förbättrade medborgardialoger. Under inledningen av 2000-talet skedde 
förändringar till följd av organisatoriska bakslag på tidigare fattade beslut. Bakslagen bestod 
främst av problem relaterade till politik och administration samt kommunernas övergripande 
uppgifter. Vid denna tidpunkt var kommunernas ledningsorganisationer relativt olikartade till 

                                                
53 I förordet till Anthony and Govindarajan (2005) beskriver Anthony sin forskningsresa från tron på cybernetiska 
modeller till en framtid där människors lärande och agerande för att hantera problem och en föränderlig omvärld 
är betydelsefulla vid ekonomisk styrning.   
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skillnad mot när kommunerna fick ökad organiseringsfrihet. Det fanns dock tydliga likheter 
mellan de kommuner som valt att anamma likvärdiga organiseringsidéer. Utifrån bakslagen i 
början av 2000-talet blev kommunerna än mer olika. Bakslagen utifrån tidigare fattade beslut 
utgjorde incitament till förändring, vilket medförde att kommunerna förändrades var och en på 
sitt unika sätt. Under slutet av 2000-talets första decennium har modeller för att mäta blivit 
populära. Kommunerna fäster betydande vikt vid att prestera bra enligt index och statistik. Den 
ökade tron på modeller för att mäta kan medföra att kommunernas ledningsorganisationer 
återigen börjar bli mer lika. Användandet av statistik skapar ett tryck mot att inte sticka ut för 
mycket eftersom det blir obekvämt om prestationerna är för dåliga. ”Viljan” av att prestera bra 
enligt tillgänglig statistik skapar ett incitament att hämta inspiration från de kommuner som 
presterar bra. Figur 9:1 sammanfattar studiens resultat: Från organiseringsfrihet och 
organiseringsidéer på modet via bakslag till en (över)tro på modeller för att mäta.  
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FIGUR 9:1 FRÅN ORGANISERINGSFRIHET OCH ORGANISERINGSIDÉER PÅ MODET 
VIA BAKSLAG TILL EN (ÖVER)TRO PÅ MODELLER FÖR ATT MÄTA 
 
 

1990-talet: Organiseringsfrihet - ett flertal 
kommuner förändrades utifrån organiseringsidéer 
som var på modet. Kommunernas 
ledningsorganisationer blev olika, men hos 
kommuner som anammat likvärdiga 
organiseringsidéer fanns likheter.    

2000-talet: Kommunerna drabbades av 
organisatoriska bakslag på tidigare fattade beslut och 
förändrade ledningsorganisationer utifrån problem 
relaterade till dess övergripande uppgifter. 
Kommunernas ledningsorganisationer utvecklades i 
olika riktningar – de blev alltmer olika.     

2010-talet: Tron på modeller för att mäta hade växt 
sig stark. Detta leder till nya frågeställningar: Leder 
mättrenden till bakslag som utgör incitament till 
förändring av kommunal ledning? Leder mättrenden 
till att kommunernas ledningsorganisationer återigen 
börjar likna varandra? (Se förslag till fortsatt 
forskning.)
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10 Resultat, praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning  
I det avslutande kapitlet diskuteras avhandlingens resultat i relation till tidigare studier. Först 
diskuteras vilka förhållanden som påverkar förändring av kommunal ledning och därefter 
diskuteras varför och hur kommunala ledningsorganisationer förändras. Efter detta avslutas 
avhandlingen med praktiska implikationer, förslag till fortsatt forskning, metodval och 
begränsningar samt konklusion.  
 
 
10.1 Förändring av kommunal ledning 
Kommunal ledning handlar om att organisera administrativ och politisk ledning och möten dem 
emellan på framför allt övergripande kommunal ledningsnivå och på förvaltningsnivå. 
Förhållandet att organisera möten mellan politisk och administrativ ledning är centralt eftersom 
kommunerna växt fram till stora samhällsorganisationer som inte längre enbart styrs av 
politiker. Administrativa chefer på olika nivåer har fått betydelsefulla roller i kommunernas 
ledningsorganisationer (se exempelvis Christensen et al, 2005; Jonsson och Arnell, 2006 samt 
Adolfsson och Solli, 2009). Formella styrambitioner avser att hantera möten mellan politisk 
och administrativ ledning på olika organisatoriska nivåer och för att hantera kommunernas 
övergripande uppgifter.  
 
Det är förhållandet mellan den politiska och administrativa ledningen i relation till 
kommunernas övergripande uppgifter som är de mest centrala förhållandena vid förändring. 
Den spänning som Jonsson (2008) framhåller mellan det nationella och det lokala finns 
inbyggd i problematiken med att hantera kommunernas övergripande uppgifter och främst då 
myndighetsuppgiften där staten dikterar villkoren via lagar och direktiv.  
 
Enligt Brodin (2005) förekommer olika föreställningar om de äldre. Avhandlingen visar att vid 
förändringar har föreställningar om brukaren betydelse. Betraktas de äldre som ett kollektiv i 
behov av vård och omsorg medför detta vissa strategier för ledningen. Utifrån en sådan 
föreställning om de äldre har kommunala chefer att organisera en vård och omsorg som är 
likvärdig för de äldre. Fokus för cheferna är strukturer och rutiner. Betraktas de äldre som 
friska och vitala individer som är i stånd att göra aktiva val så bidrar det till andra strategier. 
Utifrån en sådan föreställning har chefer inom vården och omsorgen att organisera 
verksamheten så att den uppfattas som ett fördelaktigt val av den aktiva brukaren.     
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Den samverkanstrend som Anell och Mattisson (2009) samt Brorström och Siverbo (2008) 
framhåller som betydelsefull för kommunal ledning visade sig vara relativt svag i studien. Trots 
en del retorik i den offentliga informationen samverkade inte kommunerna nämnvärt. De kom 
också med tiden, i synnerhet efter bakslagen, att utvecklas åt olika håll. Måhända kommer 
samverkan mellan Linköping och Norrköping att på sikt utgöra ett centralt förhållande vid 
förändring av kommunernas ledningsorganisationer. Kommunerna har uttryckt ambitioner om 
utökad samverkan med varandra.   
 
Avhandlingen har inspirerats av den forskning som Brorström och Siverbo (2001; 2008) 
bedrivit rörande förändringar i offentliga organisationer. Brorström och Siverbo skriver att:  
 
”Institutionell förändring drivs på av kriser och omgivningskrav men att den förändring som 
blir följden i en enskild kommunal organisation bestäms av det organisationsspecifika 
institutionella arrangemanget i interaktion med de lokala aktörerna.” (2008, sid. 108) 
 
Den förklaring som framförs i avhandlingen har likheter med detta. Några skillnader finns och 
dessa är att avhandlingen lyfter fram yttre förändringar i form av förändrade ekonomiska 
förhållanden och lagförändringar samt inre förändringar i form av problem relaterade till 
kommunernas övergripande uppgifter. De yttre och inre förändringarna behöver inte vara 
krisartade utan kan via en kumulativ process leda till bakslag. Att kommuner drabbas av 
bakslag av tidigare fattade beslut utgör incitament för kommunala aktörer att vilja förändra. I 
avhandlingens empiriska material beskrivs inga plötsligt uppkomna kriser, men det är troligt att 
detta är ett förhållande som driver på aktörer till att vilja förändra (se förslag till fortsatt 
forskning).  
 
Rövik (2008) framför att om teoretisering pågår på en abstrakt nivå och på ett relativt 
distanserat sätt i förhållande till empiriska observationer är det lätt att se att organisationer 
förändras utifrån en strävan mot effektivitet eller legitimitet. Spänningar inom kommunernas 
institutionella arrangemang medför att kommunala ledningsorganisationer förändras. Vid 
förändring växer nya organiseringsidéer fram. Idéerna relateras retoriskt, till någon eller några 
av kommunernas övergripande uppgifter. Det handlar vanligtvis om kostnadseffektivitet och 
legitimitet via institutioner såsom rättvisa, öppenhet samt utveckling för att göra kommunala 
ledningsorganisationer begripliga och legitima. Detta innebär att avhandlingens resultat 
överensstämmer med det Rövik (2008) påtalar då han framför att det inte är rättvisande att 
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enbart påvisa en effektivitets- eller legitimitetssträvan rörande varför organisationer förändras – 
det handlar om problem och en strävan mot såväl effektivitet som legitimitet.  
 
Enligt Meyer och Rowan (1977) är det viktigt för organisationer att skapa legitimitet. Tron på 
myter och ceremoniellt agerande är av betydelse för att organisationer ska kunna överleva. För 
Meyer och Rowan var legitimitetsskapande inom ramen för domäner av speciell betydelse. 
DiMaggio och Powell myntade några år senare (1983) begreppet organisatoriska fält som en 
synonym till begreppet domän. Att organisationer inom domäner blir allt mer lika förklaras av 
liknande ritualer och andra beteenden som leder till likformighet. Avhandlingen visar att 
kommunerna inte utvecklade likvärdiga ledningsorganisationer. Ledningsorganisationerna har 
istället sedan början av 1990-talet blivit mer olika. I figur 9:1 presenterades en sammanfattande 
beskrivning av hur kommunernas ledningsorganisationer utvecklades från det att kommunerna 
fick ökad organiseringsfrihet. Genom att kommunerna i början av 1990-talet anpassade sig till 
olika organiseringsidéer alternativt inte gjorde några ledningsförändringar så skapades olikheter 
mellan hur kommunerna organiserade ledning. Utvecklingen mot olikartade 
ledningsorganisationer fortsatte via organisatoriska bakslag. Avhandlingens resultat styrker inte 
Meyer och Rowans (1977) samt Powell och DiMaggios (1983; 1991) teori om att 
organisationer inom ramen för samma domän tenderar att likna varandra över tiden för att 
skapa legitimitet. Avhandlingens resultat pekar istället mot att kommunernas 
ledningsorganisationer tenderar att utvecklas åt olika riktningar till följd av bakslag på tidigare 
fattade beslut. Huruvida kommunala ledningsorganisationer återigen kommer att 
homogeniseras är en framtida fråga.  
 
 
10.2 Generellt och kontextuellt bidrag  
Avhandlingens teoretiska bidrag är i första hand tillämpligt på primärkommunerna eftersom det 
är förändring av kommunal ledning av vård och omsorg som studerats under en längre 
tidsperiod. Möjligtvis kan en försiktig generalisering göras mot andra politiskt styrda, och 
offentligt finansierade organisationer och specifikt mot andra personalintensiva verksamheter. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är det den empiri som studeras som forskaren i första 
hand kan lämna ett kunskapsbidrag till. De framför även att om forskaren tycker sig se något 
som går utöver det kontextspecifika så bör forskaren hjälpa läsaren och ge sin syn på 
resultatens generaliserbarhet. Det som talar för att läsaren ska uppfatta avhandlingen och dess 
resultat som ett bidrag till organisationsteori är som Rövik (2008) påtalar att organisationer i 
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stort präglas av samma problem och utmaningar. Donmoyer (1990) i Kvale (1997) (se även 
Kvale och Brinkmann, 2009) uttrycker att fallstudier medför att läsaren kan föreställa sig 
möjligheter, att vidga och berika kunskaper om det som studeras. I Kvale och Brinkmann 
(2009, sid 282, 283) vidareutvecklas resonemanget då de hävdar att:  
 
”Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 
resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation….Det 
är mottagaren av information som avgör om det går att överföra ett resultat till en ny 
situation.” 
 
Att förändrade omgivningsförhållanden och problem relaterade till organisationers 
övergripande uppgifter utgör incitament för aktörer att vilja förändra torde vara något som är 
generellt för alla offentliga organisationer. Detta innebär att organisationer som har 
övergripande uppgifter som är behäftade med spänningar och balanserar ett känsligt och 
motsägelsefullt institutionellt arrangemang förändras när obalans uppstår. Avhandlingens 
resultat visar varför och hur kommunala ledningsorganisationer förändras. Figur 8:3, torde ha 
bäring på andra organisationer. Att nya idéer växer fram utifrån förändrade 
omgivningsförhållanden och som en effekt av bakslag av tidigare beslut och att bakslagen leder 
till krav på förändring för att hantera uppgifter på ett mer önskvärt sätt torde vara en realitet 
även i andra offentliga organisationer. Det är därför rimligt att anta att ledningar för universitet 
och sjukhus har förändrats utifrån bakslag på tidigare fattade beslut relaterade till dess 
övergripande uppgifter. En ytterligare generalisering torde vara att tidskontexten påverkar 
varför förändring sker (se figur 9:1). 
 
Kommunerna är komplexa och svårstyrda eftersom det finns två ledningssystem, det politiska 
och det administrativa, som ska samverka på olika organisatoriska nivåer (Christensen et al, 
2005). Att deras uppgift är att hantera de övergripande uppgifterna, medborgarnas 
intresseorganisation, agera myndighet, samhällsaktör och serviceleverantör gör inte saken 
lättare (Jonsson et al, 2002). Kommunernas övergripande uppgifter och det dubbla 
ledningssystemet är kontextspecifikt och genererar spänningar, något som kräver genomtänkta 
strategier.  
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10.3 Avhandlingens praktiska implikationer 
Under forskningsresan fanns anledning att på olika sätt återföra forskningsresultat och därmed 
diskutera avhandlingens resultat med olika ledande tjänstemän och politiker. Diskussionerna 
rörde vilka förhållanden som är centrala vid förändring av kommunal ledning och hur de 
förhållanden som identifierats är av betydelse vid skapande av kommunala ledningsstrukturer. 
Genom att avhandlingen synliggör betydelsen av att hantera möten mellan politisk och 
administrativ ledning på olika organisatoriska nivåer för att hantera kommunernas övergripande 
uppgifter, så bidrar avhandlingen med pragmatiska kunskaper.  
 
För politiker eller kommunala tjänstemän torde just spänningar inom det institutionella 
arrangemanget, kommunernas övergripande uppgifter, vara av betydelse att uppmärksamma. 
Att det förekommer nya idéer, och vad dessa består i, vid förändring av kommunala 
ledningsorganisationer torde också vara av betydelse att uppmärksamma. Genom att göra detta 
skapas förståelse för varför kommunala ledningsorganisationer avvecklas och ersätts av nya. 
 
Studien pekar på behovet att kommunala tjänstemän och politiker har en kontinuerlig dialog 
rörande organisering av kommunal ledning. Tillsammans bör dessa båda grupper 
uppmärksamma omvärldsförändringar och hanteringen av kommunernas övergripande 
uppgifter. Om dessa omvärldsspaningar kombineras med ”bakslagsanalyser” kan modeller som 
visserligen verkar lovande och kan få en bred politisk uppslutning kanske undvikas på grund av 
de långsiktiga risker de medför. Uppenbarligen är omvärldsspaningar redan en etablerad 
modell. Beviset för det är hur managementtrender sprider sig (Rövik, 2000), som fallet med 
beställar-utförar modellen visat och mättrenden antyder. Ett antagande är att om 
”bakslagsanalyser” skett hade managementtrenderna hanterats med större försiktighet än vad 
som tidigare skett. En idé för framtida studier är att analysera om det finns någon motsvarighet 
till ”bakslagsanalyser” i kommunala ledningsorganisationer (se förslag till fortsatt forskning).     
 
 
10.4 Förslag till fortsatt forskning 
I det följande lyfts några resonemang fram vilka kan vara intressanta att ta i beaktande vid 
framtida studier. Det som presenteras nedan samlas under några framtida 
forskningsinriktningar, vilka benämns tids och kontext-, kris-tema samt bakslags-tema. Det 
som presenteras nedan kan betraktas som bidrag men framför allt bör nedanstående tema ses 
som spekulativa resonemang.    
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Tids och kontext-tema 
Det är betydelsefullt att bedriva fortsatta studier av förändring av kommunal ledning i de båda 
kommunerna som granskats. Genom att studera detta utifrån ett ännu längre perspektiv än vad 
som varit möjligt inom ramen för denna avhandling skulle omvärldsförändringar, deras effekt 
på kommunernas övergripande uppgifter kunna beskrivas än mer longitudinellt. Vid fortsatta 
studier skulle även nyorienteringen mot modeller för mätning och dess betydelse för förändring 
av kommunal ledning kunna studeras över tiden. Det som gör det extra intressant att fortsätta 
beforska fallkommunerna och utvecklingen av deras ledningsorganisationer är Linköpings och 
Norrköpings uttryckta strävan av att närma sig varandra via ökad organisatorisk samverkan. 
2012 var kommunerna organiserade utifrån olika organiseringsidéer där Linköping bejakade 
marknad och konkurrens och Norrköping bejakade hierarki och uppdragsplaner. Av speciellt 
intresse att följa är om nyorienteringen mot modeller för att mäta prestationer håller i sig och i 
så fall vad detta innebär för kommunernas ledningsorganisationer.   
 

Kris-tema 
Tidigare studier påvisar att kriser driver på aktörer till att vilja förändra offentliga 
organisationer.54 För att öka kunskaper om kris och dess inverkan på kommunal ledning 
behöver kris definieras och det behövs studier om förändring av kommunal ledning i 
kommuner som genomgår kris. Kris i ett kommunalt sammanhang kan utgöras av ett kraftigt 
och plötsligt intäktsbortfall eller ett plötsligt avhopp av ett flertal ledande politiker och 
tjänstemän på bakgrund av oegentligheter vilket leder till en legitimitetskris. Det kan också röra 
sig om nerläggning av ett dominerande företag under dramatiska former – kris i kommunen 
som geografiskt område (jämför exempelvis Facit-krisen55 i början av 1970-talet och dess 
inverkan på Åtvidabergs kommun). Ett sätt att nyansera begreppet kris i ett kommunalt 
sammanhang är att relatera begreppet till kommunernas övergripande uppgifter. Ett annat sätt 
är att relatera begreppet kris till kommunen som organisation alternativt kommunen som 
geografiskt område. Ett ytterligare sätt att definiera kris är att använda begreppen 
kostnadseffektivitet och legitimitet (se ovan). Att definiera kris i relation till förändring av 
kommunal ledning är en uppgift för fortsatt forskning. Brorström och Brorström (2011) har 
påbörjat forskning om kommunala kriser. De hävdar att kommunala kriser i huvudsak består av 
ekonomisk kris, effektivitetskris samt existentiell kris. En ekonomisk kris kan förhindras via 
sunda finanser över tid. En effektivitetskris kan förhindras via ett kontinuerligt prövande av 
                                                
54 I avhandlingen hänvisas till Brorström och Siverbo (2008). 
55 Facit var en världskoncern med huvudkontor och omfattande tillverkning i Åtvidaberg. Facit var 
marknadsledande på att tillverka mekaniska räknemaskiner. Japanska företag tog på mycket kort tid över 
marknaden då man lanserade elektroniska räknemaskiner (www.brukskultur.atvidaberg.se). 
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formella och informella värderingar som förhindrar effektiva investeringar och nödvändiga 
beslut. Existentiell kris handlar om stora samhällsförändringar på kort sikt som får omfattande 
konsekvenser för kommunen.        
 
I kommunerna som ingick i studien förekom inga plötsliga eller svåra kriser under den tid 
studien pågick, vilket medförde att avhandlingen inte kunde påvisa vad kris innebär för 
förändring av kommunal ledning. Eftersom kris innebär att kommunerna utsätts för prövningar 
är det troligt att problem relaterade till kommunernas övergripande uppgifter blir tydliga i 
samband med kriser – men detta återstår att beforska. Vid studier av förändring av kommunal 
ledning i samband med kris är det viktigt att uppmärksamma såväl politisk som administrativ 
ledning samt övergripande ledning och förvaltningsledning. För politiker och kommunala 
tjänstemän är det viktigt med fall som beskriver hur kommunerna agerar vid kriser.  
 

Bakslags-tema 
Finns det någon eller några kommuner som genomför bakslagsanalyser angående förändring av 
kommunal ledning? Det finns anledning att utgå från att så inte är fallet, även om det borde 
vara så. Att lära av historien är viktigt för organisationer (Svensson et al, 2009). En väl 
fungerande ledning (politisk och administrativ) har förutsättningar att agera i enlighet med 
kontinuitet i förändringsinriktningen samtidigt som förändringsbenägenhet lyfts fram 
(Brorström och Siverbo, 2008). En väl fungerande kommunal ledning ger förutsättningar till 
effektivt resursutnyttjande på såväl kort som lång sikt. För att en kommunal ledning ska ge 
förutsättningar för effektiv hantering av kommunernas övergripande uppgifter krävs att myntets 
båda sidor belyses, vilket innebär såväl omvärldsspaning som bakslagsanalys. Avhandlingen 
visar att de förhållanden som framför allt är av betydelse vid förändring av kommunal ledning 
är politisk och administrativ ledning samt kommunernas övergripande uppgifter. Såväl 
omvärldsspaning som bakslagsanalyser bör vara inriktade mot dessa förhållanden för att 
säkerställa en kontextuell anpassning. 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att följa kommunala ledningsgruppers arbete rörande 
hantering av omvärldsspaning och bakslagsanalyser med fokus på relationer mellan politik och 
förvaltning samt kommunernas övergripande uppgifter. Det finns anledningar att göra detta 
utifrån en följeforskningsansats då forskaren under processen gång kan bidra med kunskaper 
om tolkning och reflektion. Ellström (2009, 119) uttrycker att följeforskning kan utgöra en 
”drivkraft för ett utvecklingsinriktat lärande.” Enligt Ellström (2009) är chefer och 
ledningsgrupper inriktade mot en produktionens logik. En följeforskare kan bidra med en 
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utvecklingens logik. Vid en sådan ansats kan forskaren studera omvärldsspaning och 
bakslagsanalyser samtidigt som han eller hon medverkar till att öka chefers och 
ledningsgruppers förmåga att reflektera kring och lägga vikt vid ledningsfrågor. Forskarens 
uppgift är att presentera iakttagelser och reflektioner och därmed skapa förutsättningar för 
lärande på organisatorisk nivå och inom akademin.  
 
 
10 5 Metodval och begränsningar 
I det följande presenteras avslutande reflektioner avseende val av metod och begränsningar.  
 
Litteraturstudier om kommunerna och dess vård och omsorg har genomförts. Utöver detta har 
två longitudinella fallstudier bedrivits. Kommunerna som studerades var Linköpings och 
Norrköpings kommun. Att dessa kommuner studerades var en kombination av förförståelse, 
tillgänglighet och bedömd lämplighet utifrån studiens syfte och frågor. Hade flera kommuner 
studerats hade materialet varit mer omfattande. Under studiens pågående gjordes ett 
övervägande avseende att inkludera Åtvidabergs kommun i forskningsprocessen, men eftersom 
den fallstudien var av en annan karaktär presenterades den forskningen i en forskningsrapport 
(se det nationella kommunforskningsprogrammet, rapport nr 3). Vid fallstudier skapas 
möjligheter att via empiriska beskrivningar och efterföljande reflektioner skapa förståelse som 
går utöver det omedelbara evidenta. Läsaren ges också möjlighet att via fallbeskrivningar och 
efterföljande reflektioner vidga och berika sina kunskaper om det som studeras (i avhandlingen 
är det varför kommunala ledningsorganisationer förändras). 
 
Kommunerna som studerades är ur svensk synvinkel stora kommuner. Hade mindre kommuner 
studerats är det rimligt att rolldimensionen mellan politik och förvaltning varit mer framträdande 
vid förändring av kommunal ledning. Enligt Cregård och Solli (2008) har kommuner ibland 
svårt att rekrytera politiker samt kommunala chefer. I kommuner där svårigheter med att 
rekrytera politiker och kommunala chefer råder kan rolldilemman påverka ledningsstrukturer 
(Jonsson et al, 2002). 
 
Forskningsprocessen har varit en läs-, skriv- och lärprocess som väl överensstämmer med 
Hartmans (2004) beskrivning av forskningsprocessen med ett ständigt förfinande av frågor, text 
och svar. Forskningsprocessen kan dock tyckas onödigt lång med tanke på föreställningen om 
att avhandlingar ska arbetas fram under fem år. Hade studiedesignen som arbetades fram under 
det tidiga 2000-talet i större utsträckning varit inriktad mot att granska ett fenomen här och nu 

.
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istället för att vara inriktad mot att bidra med kunskaper kring ämnet organisering av kommunal 
ledning av vård och omsorg över tid är det rimligt att tro att skriv- och lärprocessen varit 
kortare. Den långa forskningsprocessen medförde en möjlighet till att bidra med en longitudinell 
studie av varför kommunal ledning förändras. Även om forskning om organisationsförändringar 
ökat under det senaste decenniet saknas det studier som bidrar med ett longitudinellt perspektiv 
på varför och hur förändring sker. I detta fall tar jag ställning och anser att det vore bra om det 
bedrevs flera longitudinella studier om organisationer som förändras. Genom att studera en 
förändringsprocess vid flera tillfällen över en längre tid, vilket kan göras om forskarstudier 
varvas med undervisning och praktiskt arbete, genereras en insikt i organisationsförändring 
utifrån ett longitudinellt perspektiv.  
 
Målet med studien var att bidra med beskrivningar av organisering av kommunal ledning och 
specifikt vården och omsorgens ledning i Linköpings och Norrköpings kommun. I syftet 
framkom även att studien handlade om att bidra med kunskaper, reflektioner och förklara, varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras. Även om målet har uppnåtts hade det varit bra om 
studien kunnat pågå ytterligare ett antal år. Avhandlingen visar att det finns ett behov av 
longitudinella studier som beforskar varför och hur organisationer förändras (se förslag till 
fortsatt forskning).  
 
Beträffande kunskapsbidrag och generalisering hänvisas till avsnittet under 10:2 Generellt och 
kontextuellt bidrag.  
 
 
10 6 Konklusion 
Syftet med avhandlingen var att beskriva organisering av kommunal ledning och specifikt vård 
och omsorgens ledning i Linköpings och Norrköpings kommuner samt att förklara varför 
kommunala ledningsorganisationer förändras. Varför förändras kommunala 
ledningsorganisationer var avhandlingens fråga, men hur förändring sker har också behövt 
belysas för att kunna besvara frågan (se diskussioner i kapitel två avseende en 
sanningsdiskussion).  
 
När kommunerna i början av 1990-talet fick ökad organiseringsfrihet förändrades ett flertal 
kommuner till beställar-utförar organisationer. En annan inriktning var ledningsförändringar 
utifrån idéer om förbättrade medborgardialoger. Under inledningen av 2000-talet skedde 
förändringar mot bakgrund omvärldsförändringar och utifrån organisatoriska bakslag på 

.
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tidigare fattade beslut. Bakslagen bestod främst av problem relaterade till politik och 
administration samt kommunernas övergripande uppgifter. Vid denna tidpunkt var 
kommunernas ledningsorganisationer relativt olikartade till skillnad mot när kommunerna fick 
ökad organiseringsfrihet. Det fanns dock tydliga likheter mellan de kommuner som valt att 
anamma likvärdiga organiseringsidéer. Utifrån de organisatoriska bakslagen i början av 2000-
talet blev kommunerna än mer olika. Bakslagen utifrån tidigare fattade beslut utgjorde 
incitament till förändring, vilket medförde att kommunerna förändrades var och en på sitt unika 
sätt. Under slutet av 2000-talets första decennium blev modeller för att mäta populära. Den 
ökade tron på modeller för att mäta kan medföra att kommunernas ledningsorganisationer 
återigen börjar bli mer lika. Huruvida det sistnämnda blir en realitet är en uppgift för den 
framtida forskningen att uttala sig om. 
 
Bidraget är således en kausalkedja av händelser som börjar med förändrade 
omgivningsförhållanden och spänningar som finns i kommunernas institutionella arrangemang. 
Dessa driver på aktörer till att förändra kommunala ledningsorganisationer. Nya idéer växer 
fram som en effekt av organisatoriska bakslag av tidigare fattade beslut. Bakslagen och nya 
idéer leder till krav på ledningsförändringar. För att få till stånd en förändring av kommunala 
ledningsorganisationer hänvisas till institutioner som är förknippade med effektivitet och 
argument som bidrar till legitimitet. 
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Summary 
This dissertation deals with municipal management and especially municipal management of 
eldercare – something that sooner or later influences everyone as an employee, a patient or a 
relative. In Sweden there are at least 15 000 managers in public service managing eldercare. 
Some managers in municipal care are responsible for budgets of more than one billion SEK. 
Middle managers in municipal care can be responsible for up to one hundred of co-workers 
(SCB, 2011). This dissertation answers the question why management of municipal care 
changes. The answer introduces a new way of understanding changes where organizational 
setbacks lead to an incentive to do so. The dissertation is based on studies of literature and on 
longitudinal case studies in Linköping and Norrköping. The research process is built on an 
abductive process.   
 
The case of Linköping shows that the purchaser-provider split organization that was introduced 
in the beginning of the 1990´s was still in use during the beginning of the 2010´s. In Linköping 
there was a belief in free markets. The elderly were seen as vital and healthy citizens capable of 
making choices. In the beginning of the second millennium the municipal provider of care 
changed their management organization because of increased competition and problems with 
varying quality of service. In the beginning of the second decade after the millennium shift, the 
managers were taking more notice of models measuring social work and costs. The municipal 
provider of care had lost market shares, which caused changes in management.    
 
The case of Norrköping shows that municipal management changed radically during the 
beginning of the 2000´s. Before the change Norrköping was organized in smaller parts of the 
municipality based on geography. After the change the city was organized based on 
assignments. When Norrköping was organized in smaller parts, the local organization was 
based on an imperative of democracy. The new organization was built on ideas about 
productivity and the importance of having equal service. The change in the way of thinking 
about the elderly was obvious and influenced the change of management. Before the change, 
the elderly was seen as a collective in need of care. After the change they were seen as 
individuals but still in need of care. In the beginning of the second decade of the millennium, 
the missions had become more detailed and governing, which caused limitations in the 
manager’s possibilities to act from creative ideas. Norrköping has been performing good results 
regarding economy, staff and customer satisfaction. Because of the good results in recent years, 
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it has been difficult to challenge the organizing principles of the management of the 
municipally.  
 
Changed circumstances and tensions within the municipality’s organization, specifically related 
to the overall assignments of the municipalities are conditions that make agents to change their 
management. The overall assignments of the municipalities are democracy, supplier of service, 
authority and being a society actor. New ideas grow as an effect of organizational setbacks of 
earlier decisions. The setbacks and new ideas contribute to a demand of management changes. 
It is important for the managers to handle the overall assignments in an effective way. In order 
to change the management of a municipality, actors have to refer to the overall assignments and 
to institutions such as justice, efficiency, openness and development.  
 
When the municipalities achieved increased freedom of organizing, in the beginning of the 
1990´s, a lot of municipalities changed their management structure according to trends. The 
trends were related to purchaser-provider split organization and/or improved dialogs with the 
citizens. The trends and changed circumstances contributed to tensions related to the overall 
assignment of the municipalities. During the beginning of the second millennium, there were 
changes according to organizational setbacks. The setbacks were related to problems with 
politicians and managers and to the overall assignments. The setbacks constitute incentive to 
change. The municipalities were changed in different ways. In the early 2000´s there was an 
increased interest in index and statistics, a view that can lead to a uniform management in the 
municipalities.   
 
 
 
 
 
 



   223  

 

Källförteckning 
Abrahamson, E., 1996, Management fashion, Academy of Management Review 21 (1): 254-
285. 
 
Adolfsson, P., Solli, R., 2009, Offentlig sektor och komplexitet, Om hantering av mål, 
strategier och professioner, Studentlitteratur, Lund.   
 
Allwood, C, M., Erikson, M., 1999, Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper, Studentlitteratur, Lund.  
 
Almqvist, R., Mårtensson, M., 2011, Ekonomistyrning – från budgetering till 
mångdimensionell verksamhetsstyrning, I Lind, R., Ivarsson Westberg, A., (red) Ledning av 
företag och förvaltningar – former, förutsättningar och förändring, fjärde upplagan, SNS förlag, 
Stockholm.  
 
Alvesson, M., Sköldberg, K., 1994 (även 2008), Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund.  
 
Andersson-Felé, L., 2008, Leda lagom Många, Om struktur, kontrollspann och 
organisationsideal, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 
 
Anell, A., Mattisson, O., 2009, Samverkan i kommuner och landsting – En kunskapsöversikt, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Anjou, L., 2008, Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi, En flerfallstudie 
av sjukvård och äldreomsorg, akademisk avhandling, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.  
 
Anjou, L., 2010, Den politiska ledningen av kommuners utveckling och verksamhet – 
Styrningens inriktning, styrka och effekter i elva primärkommuner, 
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Stockholm.  
 
Anthony, R., Govindarajan, I., 2005, Management Control Systems, international student 
edition, eight edition, Irwin. 



   224  

 
Appelbaum, S, H., Wohl, L., 2000, Transformation or change: Some prescriptions for health 
care organizations, Managing Service Quality, 10 (5): 279 – 298. 
 
Barnard, C., 1968, The Functions of the Executive, Cambridge MA: Harvard University Press.  
 
Berg, P-O., 2011, Strategisk företagsledning i förändring, I Lind, R., Westberg, A., (red) 
Ledning av företag och förvaltningar – Former, förutsättningar, förändring, fjärde upplagan, 
SNS förlag, Stockholm.  
 
Berg, E., 2000, Kvinna och chef i offentlig förvaltning, Liber, Malmö. 
 
Berlin, J., 2006, Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: om människor, marginaler och 
miljoner, akademisk avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.   
 
Berlin, J., Carlström, E., Sandberg, H., 2009, Team i vård, behandling och omsorg – 
erfarenheter och reflektioner, Studentlitteratur, Lund.  
 
Blomberg, S., Pettersson, J., 2010, Äldreomsorgens omvandling, I Omsorg och mångfald 
Johansson, S., (red) Gleerups, Malmö.   
 
Borgert, L., 1993, Organiserandet som mode – perspektiv på hälso- och sjukvården, Nerenius 
& Santérus förlag, Göteborg. 
 
Brodin, H., 2005, Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish 
Eldercare 1940-2000, akademisk avhandling, Umeå Studies in Economic History, Umeå 
universitet.   
 
Brorström, B., Haglund, A., Solli, R., 1999 (även 2005), Förvaltningsekonomi, 
Studentlitteratur, Lund.   
 
Brorström, B., 2002, The World’s Richest Municipality: The Importance of Institutions for 
Municipal Development, Journal of Economic Issues, 26 (1): 55-78. 
 



   225  

Brorström, B., 2004, Den stora vändningen? Ett universitetssjukhus i förändring, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Brorström, B., Brorström, S., 2011, Krisers innebörd och orsaker, Rapport 5 i det nationella 
kommunforskningsprogrammets rapportserie, Mölndal.   
 
Brorström, B., Siverbo, S., 2001, Institutioner och individer – om utveckling i framgångsrika 
kommuner, Studentlitteratur, Lund.  
 
Brorström, B., Siverbo, S., 2004, Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och 
behov av avceremonialisering och självständighet, kommunal ekonomi och politik, 8 (4): 25-
37.  
 
Brorström, B., Siverbo, S., 2008, Perspektiv på framgångsrika kommuner, Demokratiska och 
ekonomiska utmaningar i teori och praktik, Högskolan i Borås och Kfi (Kommunforskning i 
Västsverige). 
 
Brunsson, N., 1985, The Irrational Organization – Irrationality as a Basis for Organizational 
Action and Change, Wiley.  
 
Brunsson, N., 1986, Politik och handling, Doxa, Nora.  
 
Brunsson, N., (2002), 2011, Politisering och företagisering, I Lind, R., Ivarsson, Westberg, A., 
(red) Ledning av företag och förvaltningar – förutsättningar, former och förnyelse, fjärde 
upplagan, SNS förlag, Stockholm. 
 
Brunsson, N., Jönsson, S., 1979, Beslut och handling om politikers inflytande på politiken, 
Liber, Stockholm.   
 
Brunsson, N., Jacobsson, B., 1998, Standardisering, Nerenius och Santerus förlag, Stockholm. 
 
Brunsson, N., Olsen, J, P., (red) 1998, Organizing Organizations, Fagbokforlaget, Bergen-
Sandviken. 
 
Bryman, A., 2009, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö. 



   226  

 
Burell, G., Morgan, G., 1979, Sociological paradigms and organizational Analysis, Gower 
House, Gower Publishing Company.  
 
Carlström, E., 2005, I Skuggan av Ädel – integrering i kommunal vård och omsorg, akademisk 
avhandling, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 
 
Carlström, E., 2009, Vårdchefer – Konsten att leda, Studentlitteratur, Lund. 
 
Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P, G., Rövik, K, A., 2005, Organisationsteori för 
offentlig sektor, Liber, Malmö.  
 
Cregård, A., Solli, R., 2008, Tango på toppen – om chefsomsättning. Kfi-rapport nr 93. 
 
Czarniawska, B., 2005, En teori om organisering, Studentlitteratur, Lund. 
 
Czarniawska, B., 2008, How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some reflections on 
institutional Theory(ies). I Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K., Suddaby, R., (red) The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism. Sage, London. 
 
Czarniawska, B., Sevon, G., (red) 1996, Translating Organizational Change, de Gruyter, Berlin. 
 
Czarniawska, B., Joerges, B., 1996, Travels of Ideas, I Czarniawska, B., Sevon, G., (red) 
Translating Organizational Change, de Gruyter, Berlin. 
 
Czarniawska, B., Joerges, B., 1998, Winds of organizational change: How Ideas Translate into 
Objects and Actions. I Brunsson, N., Olsen, J.P., (red) Organizing Organizations, 
Fagboksförlaget, Bergen-Sandviken. 
 
Dahl, M., Ivarsson Westberg, A., 2011, När managementsamhället möter 
granskningssamhället, I Lind, R., Ivarsson, Westberg, A., (red) Ledning av företag och 
förvaltningar – former, förutsättningar och förändring, fjärde upplagan, SNS förlag, Stockholm. 
 
Dahlstedt, M., 2009, Aktiveringens politik – Demokrati och medborgarskap för ett nytt 
millennium, Liber, Malmö.  



   227  

 
DiMaggio, P, J., Powell, W, W., 1983, The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields, American, Sociological Review, 48 (2): 147 – 
160.   
 
Edwardsson Stiwne, E., 1997, Förändringsprocesser i kommunal organisation – En studie av 
organisering och meningsskapande i två förvaltningar, akademisk avhandling, Department of 
education and psychology, Linköpings universitet. 
 
Ellström, P-E., 2009, Användning och nytta av utvärderingar: ett lärandeperspektiv, I Svensson 
l., Brulin, G., Jansson, S., Sjöberg, K., (red) Lärande utvärdering genom följeforskning, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Eriksson-Zetterquist, U., 2009, Institutionell teori – idéer, moden, förändring, Liber, Malmö. 
 
Eriksson-Zetterquist, U., Styhre, A., 2007, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö.  
 
Fishman, D, B., 1999, The Case for Pragmatic Psychology, New York University press, 
London. 
 
Forsell, A., Jansson, D., 2000, Idéer som fängslar – recept för en offentlig reformation, Liber 
Ekonomi, Malmö. 
 
Föllesdal, D., Wallöe, L., Elster, J., 1995, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, 
Engers boktryckeri A/S, Norge. 
 
Gilje, N., Grimen, H., 1992, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg. 
 
Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K., Suddaby, R., (red) 2008, The SAGE Handbook of 
Organizational Institutionalism. Sage, London. 
 
Gustafsson, A., 1999, Kommunal självstyrelse. Kommuner och landsting i det politiska 
systemet, SNS Förlag, Stockholm. 
 



   228  

Gustafsson, B., 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, Liber, 
Stockholm.  
 
Hansson, L., Blomkvist, C., 1993, Kommunen; från ekonomisk förening till ifrågasatt 
välfärdsproducent, I Collin, S-O., Hansson, L (red) Kommuner och landsting i förändring, 
Studentlitteratur, Lund.   
 
Hartman, J., 2004, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Hellgren, B., Löwstedt, J., 1994, Utveckla och utmana genom att referera, I Rombach, B., (red) 
Med hänvisning till andra – En bok om refererande i samhällsvetenskapliga texter, Nerenius & 
Santérus förlag, Göteborg.   
 
Holmblad Brunsson, K., 2005, Ekonomistyrning: Om mått, makt och människor, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Högberg, Ö., 2002, Kommunchefers tidsanvändning – en studie av kommunchefers funktioner 
och roller, licentiatavhandling, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet.  
 
Högberg, Ö., 2007, Maktlösa makthavare – En studie om kommunalt chefskap, akademisk 
avhandling, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings universitet.  
 
Ivarsson, Westberg, A., 2011, Ledning mellan politik och förvaltning, I Lind, R., Ivarsson, 
Westerberg, A., (red) Ledning av företag och förvaltningar – Former, förutsättningar och 
förändring. Fjärde upplagan, SNS Förlag, Stockholm.  
 
Jacobsson, B., 1984, Hur styrs förvaltningen? Myt och verklighet kring departementens 
styrning av ämbetsverken, Studentlitteratur, Lund.  
 
Jarrick, A., Josephson, O., 1996, Från tanke till text, En språkhandbok för uppsatsskrivande 
studenter, Studentlitteratur, Lund.  
 
Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M., 2007, Projektledning i offentlig miljö, Liber, Malmö. 
 



   229  

Johansson, R., 2002, Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, Studentlitteratur, Lund.  
 
Jonsson, L., 2002, Organisering av politiskt arbetet – En studie av vitalisering av 
kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun, Nya Doxa, Nora.   
  
Jonsson, L., 2003, Kommunstyrelseordförande – Kommunledare med politisk förankring, Nya 
Doxa, Nora.   
 
Jonsson, L., 2008, Ideas on Organizing Municipalities, Public Management Review, 10 (4): 
539 – 558.  
 
Jonsson, L., 2009, Kommunchefer blir till, Nya Doxa, Nora. 
 
Jonsson, L., Arnell, S-I., 2002, Ledning handlar inte bara om ledare – Ett FoU-arbete kring 
organisering av kommunernas ledning, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings 
universitet.  
 
Jonsson, L., Arnell, S-I., 2006, Att organisera kommunernas ledning – Att förena svårförenliga 
institutioner!, Nya Doxa, Nora. 
 
Jonsson, L., Jonsson, R., 2011, Roterande kommunchefskap – idéer bakom en 
chefskonstruktion, Rapport 3 i det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie, 
Mölndal.   
 
Jonsson, L., Solli, R., 2010, Kommunledningens egenskaper och betydelse i En referensram för 
studier av kommuner i förändring, Rapport 2 i det nationella kommunforskningsprogrammets 
rapportserie, Mölndal.  
 
Jonsson, L., Gustavsson, P., Arnell, S-I., Högberg, Ö., Jonsson, R., 2002, Kommunchefers 
chefskap – ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö, Nya Doxa, Nora. 
 
Jonsson, L., Nilsson, V., Wänström, J., Hellström, M., Ramberg, U., 2012, Dilemman i 
samarbete mellan politiker och tjänstemän, Erfa-rapport 3 i det nationella 
kommunforskningsprogrammets erfarenhetsbaserade rapportserie, Mölndal.  
 



   230  

Jonsson, R., 2002, Organisationstillblivelse och identitet – en studie av ÖstSam, 
licentiatavhandling, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet. 
 
Jönsson, S., 1988, Kommunal organisation, från programbudgetering till kommundelsnämnder, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Jönsson, S., Stranegård, L., (red) 2009, Ledarskapsboken, Liber, Malmö. 
 
Karlsson Vestman, O., 2009, Meningen med utvärdering, I Svensson l., Brulin, G., Jansson, S., 
Sjöberg, K., (red) Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, Lund. 
 
Knutsson, H., Mattisson, O., Ramberg, U., Tagesson, T., 2006, God kommunal hushållning 
måste man arbeta för, Studentlitteratur, Lund.  
 
Kvale, S., 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund.  
 
Kvale, S., Brinkmann, S., 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund.  
 
Larsson, K., 2008, Mellanchef i vård och omsorg, Gothia Förlag, Stockholm. 
 
Larsson, P., Löwstedt, J., 2011, Ledning av förändring – att utveckla organiseringskompetens, I 
Lind, R., Ivarsson Westberg, A., (red) 2011, Ledning av företag och förvaltningar – former, 
förutsättningar och förändring, fjärde upplagan, SNS förlag, Stockholm.  
 
Lennqvist Lindén, A-S., 2010, Att lägga politiken tillrätta – Kommunala chefers 
professionalisering, akademisk avhandling, Akademin för humaniora, utbildning och 
samhällsutveckling, Örebro universitet.  
 
Lind, R., 2011, Organisationsledning – rationell retorik och mångfasetterad praktik, I Lind, R., 
Ivarsson Westberg, A., (red) Ledning av företag och förvaltningar – former, förutsättningar och 
förändring, fjärde upplagan, SNS förlag, Stockholm.  
 
Lind, R., Ivarsson Westberg, A., (red) 2011, Ledning av företag och förvaltningar – former, 
förutsättningar och förändring, fjärde upplagan, SNS förlag, Stockholm.  
 



   231  

Lindberg, K., 2002, Kopplandets kraft – om organisering mellan organisationer, akademisk 
avhandling, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.   
 
Melin, L., 1977, Strategisk inköpsverksamhet – organisation och interaktion – En referensram 
med utgångspunkt från två fallstudier, akademisk avhandling, Ekonomiska institutionen, 
Linköpings universitet.  
 
Merriam, S., 1994, Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund.  
 
Meyer, J W., Rowan, B., 1977, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Control, American Journal of Sociology. 83 (2): 340-363.  
 
Montin, S., 1997, Finns det någon kommunal folkstyrelse? I Blom, A., Olsson, J., (red) 
Demokrati i en ny tid. Nio uppsatser om ett samhälle i förändring. Arbetsgruppen för 
forskningsfrågor. Inrikesdepartementet. Ds 1997:35.   
 
Montin, S., 2002, Moderna kommuner, Liber, Malmö. 
 
Montin, S., 2010, I Von Bergman-Winberg och Tallberg, (red) Flernivåstyrning – 
Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten, Region Skåne, västra 
Götalandsregionen, regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner 
och landsting, Hässleholm.  
 
Nordström, M., 1998, Yttre villkor och inre möten – Hemtjänsten som organisation, akademisk 
avhandling, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. 
 
Nordström, M., 2000, Hemtjänsten, organisering, myndighetsutövning, möten och arbete, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Noren, L., 1995, Tolkande företagsekonomisk forskning, Studentlitteratur, Lund.  
 
North, D, C., 1993, Institutionerna, tillväxten och välståndet, SNS förlag, Stockholm. 
 
Nilsson, L., 2010, Regionen och flernivådemokratin? Ett medborgarperspektiv, I Von 
Bergman-Winberg och Tallberg, (red) Flernivåstyrning – Framgångsfaktorer för kommuner, 



   232  

regioner och staten, Region Skåne, västra Götalandsregionen, regionplanekontoret vid 
Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner och landsting, Hässleholm.  
 
Paulsson, I., Riberdahl, C., Westerling, P., 1997, Kommunallagen: kommentarer och praxis, 
Kommentus, Stockholm.   
 
Powell, W, W., DiMaggio, P, J., 1991, ”Introduction” i Powell, W, W., DiMaggio, P, J., (red) 
The New Institutionalism in Organizational Analysis, The University of Chicago Press, 
Chicago.  
 
Proposition 1990/91:177 om den nya kommunallagen. 
 
Rehnman, E., 1969, Företaget och dess omvärld, Bonniers, Stockholm.   
 
Rövik, K-A., 2000, Moderna organisationer – Trender inom organisationstänkandet vid 
millenieskiftet, Liber, Stockholm. 
 
Rövik, K-A., 2008, Management samhället, Trender och idéer på 2000-talet, Liber, Stockholm. 
 
Rövik, K-A., 2011, From Fashion to Virus – An alternative Theory of Organizations handling 
of Management Ideas, Organization Studies 32: 631, SAGE.   
 
Sahlin-Andersson, K., 1986, Beslutsprocessens komplexitet. Att genomföra och hindra stora 
projekt, Doxa, Lund.  
 
Sahlin-Andersson, K., 1996, Imitating by Editing Success: The Construction of Organization 
Fields, I Czarniawska, B., Sevón, G., (red) Translating Organizational Change, de Gruyter, 
Berlin.   
 
Scapens, R, W., 2006, Understanding management accounting practices: A personal journey, 
The British Accounting Review 38: 1-30.   
 
Scott, W., 1995, Institutions and Organizations, Foundations for Organizational Science – A 
Sage Publications Series, London. 
 



   233  

Selznick, P., 1957, Leadership in Administration, Harper och Row, New York. 
 
Sevon, G., 1996, Organizational Imitation in Identity Transformation I Czarniawska, B., Sevón, 
G., (red) Translating Organizational Change, de Gruyter, Berlin.  
 
Siverbo, S., 2004, Organisationskultur för framgångsrika kommuner – En studie av Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum, Studentlitteratur, Lund.  
 
Siverbo, S., 2009, Moderna politiska organisationer 2 – Erfarenheter av att arbeta med 
beredningar och utan facknämnder, Kfi-rapport nr 101.   
 
Socialstyrelsen, 2003, Arbetsvillkor för personal inom omsorg av äldre – en litteraturstudie, 
Stockholm. 
 
Socialstyrelsen, 2002, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, Slutrapport, Stockholm.  
 
Socialstyrelsen, 2002, Arbetsorganisation inom äldreomsorgen, En litteraturstudie, Stockholm. 
 
Socialstyrelsen, 2005, Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2004, Stockholm. 
 
Stake, R., 1994, Case studies, I Denzin, N.K., Lincoln, Y.S., (red) Handbook of qualitative 
research, Sage, London.  
 
Stjernkvist, N., Magnusson, H., 1988, Kommunal självstyre och jämlika kommuner: ett 
problem som är till för att lösas. DS, departementserien, Allmänna förlaget, Stockholm.   
 
Sundin, E., 2006, Kommuner – mycket speciella organisationer, I Jonsson, L., (red) 
Kommunledning och samhällsutveckling, Studentlitteratur, Lund.    
 
Sveningsson, S., 2011, Ledarskap, I Lind, R., Ivarsson, Westerberg, A., (red) Ledning av 
företag och förvaltningar – Former, förutsättningar och förändring. Fjärde upplagan, SNS 
Förlag, Stockholm.  
 
Svenska Kommunförbundet, 1998, Kommunerna i framtiden. En långtidsutredning om behov 
och resurser till år 2010, Stockholm. 



   234  

 
Svenska Kommunförbundet, 2002, Kompetensutveckling för arbetsledare inom individ och 
familjeomsorgen (IFO), Stockholm. 
 
Svensson l., Brulin, G., Jansson, S., Sjöberg, K., 2009, Lärande utvärdering genom 
följeforskning, Studentlitteratur, Lund. 
 
Szebehely, M., 2000, Äldreomsorg i förändring – knappare resurser och nya 
organisationsformer kap 5 i SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg, Forskarvolym från 
Kommittén Välfärdsbokslut. 
 
Tallberg, P., von Bergmann Winberg, M-L., 2010, Flernivåstyrning – framgångsfaktorer för 
kommuner, regioner och staten, Region Skåne, västra Götalandsregionen, regionplanekontoret 
vid Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner och landsting, Hässleholm.  
 
Tarschys, D., 1983, Den offentliga revolutionen, Kontenta tiber förlag, Falköping.  
 
Thylefors, I., 2007, Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Natur och Kultur, Stockholm. 
 
Tillmar, M., 2004, Är det möjligt? -om villkor för småföretagande inom vård- och 
omsorgssektorn, Nutek, Stockholm.  
 
Tollgerdt-Andersson, I., 1998, Brobygge – ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt 
styrda organisationer, Tema demokrati, Stockholm.  
 
Tomson, K., 2011, Att skapa en upplevelseindustri. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 01-02.  
 
Trydegård, G-B., 1996, En förändringens tid: Äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv, 
Socialhögskolan, Stockholms universitet.  
 
Trydegård, G-B., 2000, Tradition, change and variation. Past and present trends in public-old-
care, Stockholm studies in social work 16, Stockholms universitet.  
 
Wallenberg, J., 1997, Kommunalt arbetsliv i omvandling, Styrning och självständighet i 
postindustriell tjänsteproduktion, SNS Förlag, Stockholm. 

,



   235  

 
Wallenberg, J., 2000, Vardagskulturen, Ny organisation i kommunerna, SNS Förlag, 
Stockholm.  
 
Vedung, E., 2009, Utvärdering i politik och förvaltning, tredje upplagen, Studentlitteratur, 
Lund.  
 
Westlander, G., 1990, The Kiba Manual – an inventory for office work environment analysis, 
Arbetsmiljöinstitutet.  
 
Westlund, P., Clow, M., 1996, Biståndsboken, Lärobok för äldreomsorg, Liber, Stockholm.  
 
Vetenskapsrådet, 2002, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, Stockholm.  
 
Villadsen, A., 2011, Structural embedness of political top executives as explanation of policy 
isomorphism, Journal of Public Administration Research Theory, 21 (4): 573-599. 
 
Wetterberg, G., 2000, Kommunerna (2:a upplagan), SNS Förlag, Avesta. 
 
Wetterberg, G., 2004, Den kommunala självstyrelsen, SNS Förlag, Avesta.  
 
Wolmesjö, M., 2005, Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesroller för 
första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, akademisk 
avhandling, Socialhögskolan, Lunds universitet.    
 
Von Bergman-Winberg M-L., 2010, Vad menas med flernivåstyrning?, I Flernivåstyrning – 
Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten, Region Skåne, västra 
Götalandsregionen, regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner 
och landsting, Hässleholm. 
 
Wrenne, P., 1998, I skuggan av ett kommunalråd eller Hur ett kommunalråd själv kan hamna i 
skuggan, CEFOS rapport.  
 
Yin, R, K., 1994, Case Study Research. Design and Methods, Sage, London.  



   236  

 
Yukl, G., 1998, (2010) Leadership In Organizations, Fourth Edition, Prentice Hall. Upper 
Saddle River, London.  
 
Östberg, K., Nilsson, L., 1995, Kommunerna och lokalpolitiken: Rapport från en konferens om 
modern lokalpolitisk historia, Stads och kommunhistoriska institutet. Stockholm.   
 
Övriga referenser 
Brukskultur www.brukskultur.atvidaberg.se 
Linköpings kommun www.linkoping.se 
Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom) www.natkom.se 
Norrköpings kommun www.norrkoping.se 
Rådet för kommunala analyser (RKA) www.rka.se 
Statistiska Centralbyrån (SCB) www.scb.se 
Svenska akademiens ordlista www.svenskaakadmien.se 
www.kommundatabas.se (www.kolada.se) 
 
 



   237  

Bilagor 
 
Bilaga 1 frågeguide 
 
De teman som behandlades vid intervjuerna under åren 2003 - 2006 var:  
(Nedanstående frågetema utgjorde även en grund vid intervjuerna år 2012.) 
 
Hur är kommunen organiserad?  
Berätta om hur ledningen är organiserad! (Kommunens organisation och organiseringen av 
ledningen) 
 
Vad är centralt och karaktäristiskt för kommunen och dess organisering av ledning och 
specifikt äldreomsorgens ledning? (Kommunen och dess identitet) 
 
Vilka idéer ligger bakom organiseringen av ledningen och specifikt äldreomsorgens ledning? 
(Organiseringsidéer) 
 
Vilka aktörer har varit och är viktiga för hur kommunen organiserar ledningen och specifikt 
äldreomsorgens ledning? (Organiseringsaktörer) 
 
Vad kan sägas om organiseringen av ledningen och specifikt äldreomsorgens ledning i 
kommunen över tid? (Tid och förändring) 
 
Finns det något mer du vill berätta om kommunen, omsorgen och dess organisering? (Övrigt!)  
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Bilaga 2 Linköpingsstudien – återbesöket 2012 
 
Nedanstående intervjufrågor utgjorde tillsammans med de övergripande frågorna som 
presenterades i bilaga ett, grunderna för intervjuerna vid återbesöket. (Frågorna i bilaga ett 
fanns som grund och nedanstående frågor hade utarbetats inför intervjuerna.) 
 
Intervjufrågor: 

 I början av 1990-talet var ni, som många andra inne i en privatiseringsvåg, som också 
omfattade vård och omsorg, den kvarstod när jag var här 2003, hur är det nu? 

 Har ni kvar beställar-utförarorganisationen (BUO) inom vård och omsorg? 
 Vid den tiden ansåg ni att en beställar-utförar organisation skulle medföra besparingar, 

är ni fortfarande av samma uppfattning? 
 Då var ni kritiska till att ni låtit verksamheten svälla ut, ser ni fortfarande det på det 

sättet? 
 Har BUO medfört en större valfrihet för den enskilde vårdtagaren? 
 Har BUO och effekten att många entreprenörer funnits inneburit att kreativiteten 

förbättrats? 
 Har BUO medverkat till en bättre service än en rent kommunal vård och omsorg? 
 Vilka lärdomar har ni dragit av de här åren med BUO? 
 Nämn goda exempel på verksamhet som upphandlats. 
 
 Nämn mindre goda exempel på verksamhet som upphandlats. 
 Ni gick från att enhetscheferna gick från att ha kostnadsenheter till resultatenheter 2003, 

vilken fortsatt utveckling har det varit sedan dess? 
 Hur lyckas de egna kommunala verksamheterna konkurrera med privata alternativ? 
 Hur är balansen mellan egna och privata verksamheter? 
 Är viss del av verksamheten helt undantagen för den egna kommunala verksamheten? 
 Har ert sätt att organisera beställningar förändrats sedan jag var här sist (beskriv hur det 

var)? 
 Har ni kvar det delade kommunchefskapet, med en kommunchef som är inriktad mot 

vård och omsorg?  
 När jag var här sist var frågan om vad vård och omsorg i Linköping är och vad den skall 

vara central. Vad kom ni fram till? Har det skett förändringar i synsättet? 
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 Har ni kvar kraven på att chefer skall ha adekvat utbildning och att kontrollspannet är så 
smalt att de hinner med löne- och medarbetarsamtal (inte mer än 30-40 anställda per 
chef)? 

 Hur ser ert förfrågningsunderlag och er kravspecifikation ut idag? – jämför med 2002.  
 Har ni kvar principen om att ni inte lägger er i hur mycket personal en entreprenör inom 

vård och omsorg skall ha eller hur lönerna skall utformas? 
 Finns brukarråden på de lokala verksamheterna kvar i verksamheten och i så fall hur 

fungerar de? 
 Den egna produktionen sades, när jag var här sist behöva stärka konkurrenskraften, det 

gjordes genom en centralisering och homogenisering – hur fungerade det, hur ser det ut 
idag? 

 Då fanns det ett behov av att skapa bättre arbetsvillkor för enhetschefer i de egna 
vårdverksamheterna – hur har det arbetet framskridit? 

 
 Hur gick det med ORUST? 
 Hur har det gått med målen från 2003 –  

att spara pengar,  
bli mer konkurrenskraftiga,  
bli mer enhetliga,  
ge en likvärdig och rättssäker service,  
förtydliga ledarskapet,  
öka samarbetet mellan enheterna,  
öka delaktigheten hos medarbetarna och  
förbättra verksamhetens struktur, det vill säga öka tydligheten?  

 Hur har ambitionen att skapa gemensamma policies och en mer gemensam identitet 
utvecklats? 

 Då gick ni från 19 enheter till fem områden – hur ser det ut idag, är det optimalt? 
 Då fick varje områdeschef tillgång till stabsfunktioner i form av ekonomi- och 

personalstöd, minst en halv personaladministratör och ekonom vardera, hur ser det ut 
idag? 

 Är upphandlingsförfarandet fortfarande centraliserat? 
 Vilka utvecklingslinjer ser du bakåt och framåt i tiden? 
 Övrigt? 
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Bilaga 3 Norrköpingsstudien – återbesöket 2012 
 
Nedanstående intervjufrågor utgjorde tillsammans med de övergripande frågorna som 
presenterades i bilaga ett, grunderna för intervjuerna vid återbesöket. (Frågorna i bilaga ett 
fanns som grund och nedanstående frågor hade utarbetats inför intervjuerna.) 
 
Intervjufrågor: 

 I början av 1990-talet var ni organiserade utifrån en kommundelsnämndsorganisation, 
men i början av 2000-talet förändrades organisationen till en uppdragsorganisation. Hur 
är det nu? 

 Vad är det man vill åstadkomma med det nuvarande sättet att organisera ledningen på – 
vilka idéer ligger bakom hur kommunen organiserar ledning och verksamhet 2012? 

 Vilken betydelse har den övergripande kommunledningen på vård och omsorgens 
ledning och hur arbetar de med frågor relaterade till vård och omsorg? 

 En av målsättningarna då var att åstadkomma större enhetlighet, det skulle inte finnas 
variationer i hur verksamheterna fungerade – hur har det slagit ut? 

 Den nya organisationen då blev centralstyrd – är det så fortfarande och vad är era 
erfarenheter? 

 Ni ville kompensera de gamla stadsdelsnämnderna med medborgarkontor – finns de 
kvar? Hur fungerar dom? 

 Hur är det med närheten mellan politiker, chefer och medborgare idag? 
 Hur har det fungerat att verksamhetsnämnden i vård och omsorg är uppdragsgivare men 

att utförarna är anställda av kommunstyrelsen? 
 Hur har ni levt upp till ledorden i uppdragsplanen – dialog, helhetssyn, långsiktighet, 

tydlighet, systematiskt kvalitetsarbete och ekonomi i balans? 
 Hur många anställda har varje chef idag – som mest? 
 
 Några år in på 2000-talet var uppdragsorganisationen den mest framträdande 

organisationsformen, men det fanns även inslag av beställar-utförar organisationen 
(BUO) inom vård och omsorg? Är det så fortfarande? Olika aktörer hade olika syn på 
omfattningen av BOU samt dess vara eller icke vara några år in på 2000-talet.  

 Några år in på 2000-talet ansåg ni (Norrköping) att uppdragsorganisationen skulle 
medföra en ökad överblickbarhet, tydliga ansvarförhållanden samt likvärdig service 
inom ramen för brukaren i centrumkonceptet - är ni fortfarande av samma uppfattning? 
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 Vision 2010 innebar att det goda livet skulle finnas i Norrköping och mot bakgrund av 
den visionen så utvecklades brukaren i centrumkonceptet och individuella målplaner. 
Finns det någon ny vision och i så fall bygger den vidare på vision 2010 och hur 
påverkar den uppdragsplanen?  

 
 Vid senaste besöket fanns det olika bilder avseende programrådssekreterarnas roll – hur 

ser du på det idag? Finns programrådssekreterarna kvar och vilken roll har de? 
 Arbetar vård och omsorg med brukaren i centrumkonceptet inkluderat individuella 

målplaner (IMP)? 
 Hur har konceptet och IMP utvecklats och hur arbetar ledningen med detta år 2012? 
 Några år in på 2000-talet fanns det en tanke om att alla veckans dagar skulle bli mer 

likvärdiga – hur är det idag?  
 Några år in på 2000-talet befarades att det skulle bli svårt att få tag i personal – blev det 

så och hur är det idag? 
 Ett problem med uppdragsorganisationen som uppdagades var att den var för styrande 

och att det inverkade negativt på motivationen. Hur är det idag? Hur mår cheferna, 
personalen och brukarna? 

 Utvecklingen mot etisk mångfald – hur hanteras detta av ledningen (intersektionalitet)? 
(Några år in på 2000-talet betonades detta som viktigt.) 

 Hur har 40-talisternas intåg i pensionärslivet påverkat vården och omsorgen och dess 
ledning? 

 
 Vilka lärdomar har ni dragit av de här åren med uppdragsorganisationen parad med 

beställar-utförar organisation? 
 Har uppdragsorganisationen medfört en mer likvärdig vård och omsorg i Norrköping? 

Har områdena och dess ledningar utvecklats på likvärdigt sätt? 
 Hur är balansen mellan egna och privata verksamheter? Vad är det som 

konkurrensutsätts? 
 Är viss del av verksamheten helt undantagen för den egna kommunala verksamheten? 
 Har ert sätt att organisera beställningar förändrats sedan jag var här sist (beskriv hur det 

var – uppdragsplanen var styrande för förfrågningsunderlag etcetera)? 
 Vilka utvecklingslinjer ser du bakåt och framåt i tiden? 
 Övrigt? 
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