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Abstract  

 

Stig Montin say in a study of the implementation of New Public Management (NPM) from 1997 

that the subject to studie regarding NPM is the effects the leadership has on the organisations. 

Therefore in this essay we are looking in to the implementation of NPM in a Swedish and a 

Norwegian township. The purpose if the study is to see if and how NPM hade influents the 

policy document regarding leadership. Too our help we are going to look in to the spreading in 

the chosen townships, which parts of NPM are implemented in the policy documents regarding 

leadership and is the influences different between the chosen townships? We are doing a 

comparative studies with two cases. To our help we are using policy documents from Eskilstuna 

in Sweden and from Skien in Norway. The conclusion of the studies is that NPM has made a big 

influence of the policy making in both Eskilstuna and Skien and that the recommended 

leadership from both townships suggest the they want leaders that works from NPMs ground 

points regarding results and effectivity.   
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1. Inledning  
Under slutet av 1980 och början av 1990 sköljde New Public Management (NPM) som en våg 

över våra svenska kommuner. Idéer och tankar kring effektivisering, tidsoptimering och resultat 

fick ett stort inflytande. Kommunerna anammade många idéer från företagsvärlden och fick ett 

större resultatfokus än tidigare samt att tankarna kring det statliga monopolet började ifrågasättas 

och upphörde inom vissa områden (Almqvist, 2006. Ss, 9-17). Chefers administrativa roll 

skiftade till ett behov av ledare med fokus på individerna i gruppen, resursutveckling och 

fördelning prioriterades för att kunna utnyttja de resurserna som fanns på det mest effektiva sättet 

i ett försök att effektivisera processerna. Rätt person på rätt plats och tillfälle var viktigt för att 

öka effektiviteten (Statskontoret, Ss, 40-43).  

I vårt grannland Norge trädde 1990 en ny lag i kraft som gav kommunerna ett mer omfattande 

självstyre än tidigare. Kommunen kunde nu omorganisera sig på ett sätt som passade deras 

verksamhet och staten fick inte längre samma makt över kommunerna på lokal nivå. Den nya 

lagen medförde en vilja till reformer och kommunerna började utforska vilka organisations-

strukturer som fungerade bäst för dem. Tankar om mål, resultat och ledarskap fick ett större 

intresse från de norska forskarna och även här fick effektivitet ett större fokus än tidigare 

(Ivarsson, 2011. Ss, 271-276). Dessa tankar fick ett större inflytande i vissa kommuner än i andra 

både i Sverige och i Norge, men vilket inflytande fick de nya tankarna i Sverige och Norge? I 

denna uppsats kommer vi därför gå in i en svensk och en Norsk kommun för att se hur deras 

ledarskap policyer har influerats av NPM.  

 

2. Syfte, frågeställningar och avgränsning  
 

2.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad tidigare studier visat om NPM´s spridning bland 

svenska och norska kommuner. För att göra detta kommer vi studera kommuner i dessa länder 

för att undersöka om och i så fall hur NPM har påverka deras ledarskap och se vilken spridning 

som NPM har fått i respektive land.   
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2.2. Frågeställningar 
• Hur ser spridningen av NPM ut i de studerade kommunerna? 

• Vilka delar från NPM tillämpas i de studerade kommunernas policydokument gällande 

ledarskap?  

• Skiljer sig influenserna från NPM åt mellan den svenska och den norska kommunen och i 

så fall på vilket sätt? 

2.3. Avgränsningar  
För att avgränsa vårt arbete kommer vi fokusera på faktorn New Public Management (NPM), för 

att kunna titta närmare på hur ledarskapet förhåller sig till NPMs ideal. Datainsamlingen kommer 

att ha utgångspunkt i aktuella policydokument gällande ledarskap. Vi har valt Eskilstuna 

kommun samt Skien kommun eftersom kommunerna rösterna ligger nära riks snittets röster med 

bara någons procents skillnad samt att tidsramen gjorde så att vi behövde välja de kommuner 

som vi lätt kunde få tag i dokument från så att undersökningen skulle gå att genomföra. 

 

2.4. Urval 
Vi valde Sverige och Norge eftersom de är grannländer men ändå har olika syn på liberalisering 

och marknadisering i Sverige har dessa två haft en stor framfart och Norge har de varit mer 

avvaktande, vi vill se om detta påverkat hur NPM har spridits. Fallen valdes ut eftersom båda 

kommunerna är två fall som ligger i länder som har liknande lagar, regler och åtaganden för 

kommuner. Denna del i processen av urvalet är viktigt eftersom det finns länder som har olika 

förutsättningar vilket gör att en jämförelse mellan två kommuner blir svår att genomföra. Därför 

valdes fall från kommuner i Sverige och Norge som har ett liknande kommunalt självstyre och 

uppbyggnad av kommunens organisation. Fallen har olika geografiska positioneringar och antal 

invånare där Skien är en kommun vid kusten med 56 000 invånare, Eskilstuna kommun är en 

inlandskommun och har ett invånarantal på 106 000. Urvalet började med att identifiera 

kommuner i de båda länderna som har en likhet med politiken som förs på riksnivå. Fallen som 

valdes är inte kommuner som ligger allra närmast det som röstas fram i valen, men det finns en 

likhet i fördelningen av rösterna som rikssnittet har i båda fallen.   

Inom valet av fall finns det en medvetenhet om att de inte är några perfekta matchningar med 

varandra utifrån ett jämförande perspektiv. Det har valts medvetet eftersom studien inte ämnar 
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undersöka två perfekta fall, utan ge en generell insyn i hur två länder har anammat NPM på olika 

sätt inom perspektivet ledarskap. Det gör att fallen i sig inte är det intressanta utan det är 

mönstren av influenser på ledarskapet som är fokusen för studien. Valet av fall påverkades också 

av vilka kommuner som det var möjligt att etablera en kontakt med samt var snabba på att svara 

och skickade dokument som var likvärdiga och jämförbara med det andra fallet. Detta var 

tvunget att tas med i beaktning eftersom det finns en begränsad tid för genomförandet av studien. 

 

2.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
När något studeras är det viktigt att tänka på både extern och intern validitet. Extern validitet 

avgör om det går att generalisera något som inte har undersökts, exempelvis om två kommuner 

undersöks kan studien säga något om andra kommuner som inte är någon av de som undersökts. 

Intern validitet bygger på om det går att säga något om de fall som är valda att studeras. När en 

studie genomförs som försöker att generalisera ett fenomen är det viktigt att fundera över vad det 

är för typ av fenomen som studien undersöker, men även fundera på varför de fallen som valts ut 

ska kunna ge generaliserande resultat. För att och andra sidan kunna finna en intern validitet av 

fallen bör studien först finna två fall som är jämförbara med varandra. Problem som kan uppstå 

är när den externa och interna validiteten ska möta varandra. Den interna validiteten är viktig för 

att finna ett bra underlag och material till studien. Medan de fall som har den egenskapen riskerar 

att få en låg generaliserbarhet och låg extern validitet. För att nå de högst möjliga externa 

validiteten kan en studie genomföra slumpmässiga studier på en stor population av fall. 

Verkligheten ser ut så att om det genomförs en jämförande mellan två fall på två platser kan det 

innebära att det studien kommer fram till endast gäller på två platser och ingen annanstans. Dessa 

två fall kan få en stark intern validitet men det ger inte automatiskt en stark extern validitet. 

Genom att generalisera två fall kan det skapa en teori om hur något kan tänkas att se ut på andra 

platser som liknar de fall som studien tog upp. Men för att bevisa att teorin stämmer bör den 

kontrolleras (Esaiasson m.fl, 2017. Ss, 154-161). 

 

Eftersom studien undersöker två fall finns det inte en ambition att försöka skapa en 

generalisering som gäller på alla andra kommuner. Det finns en ambition att skapa en 

uppfattning om hur det skulle kunna se ut inom fall som har liknande förutsättningar. Det gör att 

studien enbart kan skapa en teori om hur andra fall kan tänkas att se ut. För att skapa en starkare 
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extern reliabilitet bör denna teori testas på flera slumpmässiga fall som liknar dessa för att kunna 

bevisa att det faktiskt stämmer. Det gör att studiens förmåga att skapa en långtgående 

generalisering kan anses som låg, det innebär även att den externa validiteten kan ses som låg. 

Men studien kan samtidigt vara med och ge en fingervisning till vidare forskning för hur något 

skulle kunna se ut. 

 

Studien undersöker två fall genom att samla in policydokument från två olika kommuner. 

Dokumenten kommer ifrån två kommuners styrnings instruktioner till ledare och medarbetare, 

dokumenten kommer från offentliga organ. Det gör att det går att anse att empirin som samlats 

från dokumentet bör ha en stark reliabilitet. Eftersom detta är dokument som skrivits för att 

hjälpa till att stödja och sätta ramar för hur ledare ska agera och leda. Studien undersöker med 

hjälp av den valda metoden mönster i hur kommunerna väljer att beskriva hur de ska arbeta. 

Studien säger egentligen inte hur det ser ut i verkligheten eftersom det inte har genomförts några 

intervjuer med medarbetare i kommunerna för att se hur verkligheten ser ut. Det gör att studien 

egentligen undersöker de ideal som kommunen har satt upp för ledarskap. Detta innebär att 

studien bör ha en hög validitet på det som undersöks, alltså policydokumenten. Men det finns 

såklart en risk att ingen ledare väljer att följa dokumenten i verkligheten. 

 

3. Metod 
3.1. Idéanalys 
Idéanalys kan användas för att förstå och analysera olika idéer, varför idén fått genomslag eller 

hur en idé fått spridning. Det går även att se vilka konsekvenser en idé fått för ett samhälle eller 

en organisation. Idéen går att granska för att undersöka om den är konsekvent eller skiftar från 

plats till plats genom att studera befintliga policydokument. Det går att genomföra studier inom 

idéanalys på flera olika sätt, men det som analyserna har gemensamt är att anta att allt som sägs 

eller skrivs har en mening. Samt att texten används för att kommunicera något till omvärlden. 

Något annat som forskare gemensamt tar förgivet är att det går att se spår av idéer genom att titta 

på dokument. Det betyder att idéer går att studera indirekt genom att analysera det material som 

kommuniceras ut genom olika kanaler. Det innebär att det kommer att finnas spår i dokument 

som visar och antyder hur en människa har tänkt och vilka idéer som varit influerade under 
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arbetet. Det gör att det är empiriskt möjligt att undersöka hur en idé har påverkat författaren i 

arbetet med texten (Bergström & Svärd 2018 Ss. 138-139). 

  

Den som försöker undersöka material som någon tror är influerad av en idé måste granska texten 

för att förstå den idévärld som ligger bakom texten. Det kan genomföras genom att finna olika 

hypoteser som är trovärdiga för att kunna förstå sammanhanget av idéer i texten. Detta för att 

sedan kunna skapa hypoteser om hur idéer hänger ihop för att kunna få en insyn i hur mönster av 

idéer som finns i en text kan se ut. Ofta hjälper det att läsa texten flera gånger för att finna nya 

hypoteser om tänkbara bakomliggande mening i texten. Detta ska skapa en väl genomarbetad 

hypotes om idéerna bakom texten (Bergström & Svärd 2018 s. 140). 

 

3.2. Komparativstudieform 

Komparativa eller jämförande studier brukas ofta inom studier av politik. Komparativa studier 

genomförs ofta för att studera olika fenomen. Det kan vara att exempelvis jämföra olika 

policydokument med varandra för att få reda på hur ett fenomen har påverkat den politik som 

förs. En jämförande studie används för att få reda på hur något har hänt snarare än vad som har 

hänt. Jämförande studie sker genom att titta på minst två olika fall och studerar vad det finns för 

skillnader eller likheter mellan fallen. Studier som ämnar att använda en jämförande metod bör 

anpassa sina forskningsfrågor för att möjliggöra att använda sig av flera fall. En jämförande 

studie kan använda olika typer av fall som exempelvis kommuner. Studieformen är anpassad för 

att jämföra olika enheter som exempelvis kommuner framför individer. En jämförande studie 

förutsätter att det går att motivera och resonera kring varför studien valt att jämföra just de valda 

fallen (Hermelin, 2012. Ss, 202-203).  

Det är viktigt att studien väl argumenterar för sina val av fall för att studien inte ska riskera att 

drabbas av falsk universalism som sker om de valda fallen är för lika varandra. Falsk 

universalism innebär att studien jämför fall som är väldigt lika i en speciell kontext, exempelvis 

ett land. Om studien genomför jämföranden av fall som ser väldigt lika ut finns det risk att det 

skapas en generalisering som inte gäller på andra platser eller länder. Med tanke på detta har vi 

valt att studera två fall från två olika länder. Det ger oss möjligheten att undersöka skillnaden 

mellan två länder och inte riskera att skapa generaliseringar som enbart gäller i Sverige eller 
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Norge. Om en studie enbart utgår från ett fall kan det ske att just det fallet har väldigt speciella 

förutsättningar. Det gör att endast ett fall inte kan skapa en generalisering. Om studien använder 

sig av mer än ett fall går det att identifiera mönster mellan fallen. Det innebär att den 

komparativa studien kan jämföra dokument från olika fall i olika länder för att se hur NPM har 

utvecklats och om det ser olika ut beroende på land och kommun (Hermelin, 2012 Ss, 202-203). 

 

För att genomföra en jämförande studie är det viktigt att försöka definiera nycklar i fenomenet. 

Det innebär att det bör finnas en definition av det fenomenet som undersöks. Denna definition 

och klassificering av fenomenet bör tas från teoretiska materialet för att konstruera en 

fungerande teoretisk konstruktion, det är detta som ska utgöra grunden i studien. 

Analysverktyget hjälper studien att veta vad som ska identifieras och var materialet ska finnas. 

Det kan genomföras på olika sätt men i denna studie kommer klassificeringen att ske via 

idealtyper. Denna typ av undersökning är vanlig inom samhällsvetenskapliga studier och 

används bland annat när det undersöks ideologier och organisationer (Esaiasson m.fl  2012. s. 

137). Denna studie ämnar använda sig av en komparativ metod som är anpassad efter två fall. Vi 

har valt detta eftersom det ger oss en möjlighet att finna mönster mellan de valda fallen. Vår 

studie kommer med hjälp av komparativa studiesättet visa på hur två olika fall ser ut och 

beskriva hur ett fenomen har influerat sättet att tänka på det enskilda fallet. Men studien kommer 

att jämföra fallen med varandra och få en förklaring på om det finns skillnader och likheter inom 

fallen.  

 

3.3. Kategorisering med hjälp av idealtyper 
Idealtyper handlar om att skapa ett schema med tydliga egenskaper inom ett fenomen för att 

sedan finna likheter mellan ideal och det empiriskt insamlade materialet. Det görs genom att 

jämföra de idéer som uttrycks i det empiriska materialet med idealtyper av det fenomen som 

önskas att undersökas. En idealtyp väljs genom att finna olika tydliga fenomen som kännetecknar 

ett skeendes nyckelfaktorer. Detta genomförs för att sedan kunna titta på riktiga händelser eller 

dokument för att försöka finna likheter med idealtypen. Det handlar inte om att finna empiriskt 

material som stämmer med idealtypen helt utan mera ett sätt att kunna skapa igenkännanden av 

det fenomen som undersöks. Det ger en möjlighet att skapa hypoteser om hur verkligheten kan 

likna ett fenomens idéer. Idealtypen gör det möjligt att skapa kategorier som beskriver ett 
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hårdraget fenomen för att kunna skapa en tydlighet i vad varje kategori eftersöker för typ av idé 

(Bergström & Svärd 2018 Ss. 147-148). 

  

Första delen i idealtyps analys handlar om att definiera de ideal som undersökningen vill 

analysera. Det innebär att samla information om de egenskaper fenomenet har och vad som kan 

användas som idealtyper för fenomenet. Detta genomförs för att skapa en tydlig bild av vilka 

drag som kan uppfattas som ideal. Det är viktigt att finna stöd för dessa i tidigare forskning för 

att få stöd i sin tolkning av vad som är ett ideal. Nästa steg i undersökningen ska jämföra 

idealtyperna med det material som samlats in i exempelvis policydokument. Det kommer gå att 

se om olika formuleringar stämmer överens med idealtyperna eller om verkligheten ligger långt 

ifrån dessa. Det blir tydligt upp kategoriserat var det finns likheter och olikheter med det ideal 

som studeras (Bergström & Svärd 2018 Ss. 149-150). 

 

4. Tidigare forskning 
I Stig Montins artikel med namnet ”New Public Management på svenska” från 1997 skriver han 

om den påverkan New Public Management (NPM) haft på kommuner och landsting som nu mer 

kallas regioner, i början av implementeringsperioden. Forskningssyftet med artikeln av Stig 

Montin går ut på att undersöka de förvaltningspolitiska förändringarna som skett inom bland 

annat ledningen av den offentliga organisationen i Sverige. Montin skriver att NPM till störst del 

bygger på ledarskapet som finns i organisationen och mer specifikt det ledarskapet som är 

tydligt, professionellt samt handlingskraftigt beslutsfattande. Montin skriver att NPMs tankar och 

idéer fick olika stort implementering utrymme i olika länder varav Sverige sågs på en retorisk 

nivå som ett av de länder där tankarna fått ett större inflytande. Men i själva verket när man 

tittade in hur det såg ut i praktiken kunde man finna att Sverige var raka motsatsen och istället 

tillhörde de länder som var mest återhållsamma till förändringarna. Tittar man mot våra nordiska 

grannländer kunde det ändå ses som om Sverige anammat och implementerat idéen mer än dess 

grannar (Montin 1997, s. 262).  

Montin skriver vidare att ett naturligt studieobjekt inom den offentliga sektorn bör vara 

kommunens styr- och ledningsformer. Detta menar han bygger på att de kommunala besluten 

styr en tredjedel av den samlade skattekvoten som finns, att deras inflytande över närings-och 

arbetspolitiken har ökat och att det är de kommunala besluten som får den största påverkan på 
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medborgarna i deras vardag (Montin 1997, s. 263). Vidare skriver Montin att både det politiska- 

och administrativa ledarskapet fick en allt större roll efter NPMs implementering i 

organisationerna. Hos de chefer som influerats av näringslivet kunde man nu se att de hade ett 

hårdare förhållningssätt mot sina medarbetare vilket medförde konflikter under 

omorganiseringen. Vissa medarbetare uttryckte att de inte vågade säga sitt då de var rädda för 

sanktioner trots att de hade en laglig rätt att utrycka sitt missnöje (Montin 1997, s. 272). Genom 

sin undersökning kom Montin bland annat fram till att NPMs idéer till en stor del fått fäste i de 

offentliga verksamheterna som finns i Sverige, då med det största inflytandet över de olika 

interna lednings- och styrningssystemen. Han poängterade att olika forskare har olika 

uppfattning om vilken spridning NPM fått i de svenska kommunernas organisationer (Montin 

1997, Ss, 273-274).     

I en forskningsartikel skriven av Hallie Eakin, Siri Eriksen, Per-Ove Eikeland, & Cecilie Øyen 

som heter “Public Sector Reform and Governance for Adaptation: Implications of New Public 

Management for Adaptive Capacity in Mexico and Norway” undersöker forskarna bland annat 

hur NPM har påverkat Norge. De undersöker den offentliga sektorns anpassningsproblem med 

de nya kraven som miljöproblemen ställer på organisationen. Den offentliga sektorn har ett 

ansvar och förväntas att ta en ledande roll i miljöarbetet. Staten har förväntningar på sig att 

förändra policy för att anpassa sig efter de risker som miljöproblemen kan skapa. 

Förväntningarna från medborgarna på den offentliga sektorns effektivitet när det gäller 

miljöfrågor har ökat. Forskarna menar att det finns en oklarhet i ansvarsfrågor samt hur 

beslutsfattandet hanterar dessa frågor (Eakin m.fl, 2011 s, 338). Artikeln tar upp både 

governance och NPM, eftersom vår studie omfattar NPM begreppet och Norge kommer fokus att 

hållas på dem.  

  

Forskarna skriver att under de senaste 20 åren har den offentliga sektorns tankesätt förändrats 

tack vare NPM. Fast idén har spridning över både utvecklingsländer och industrialiserade länder 

finns det lite forskning som visar på hur NPM har påverkat utvecklingen av miljöpolicyn i 

länderna. Forskarna skriver att det finns en oro att NPMs nedbrytande av statliga myndigheter 

har minskat kunskapen om hur komplexa problem ska lösas. Det har blivit tydligt att det ofta är 

enkla problem som kan mätas och följas upp med hjälp av indikatorer och mätbara resultat som 

gynnas av NPM reformen (Eakin m.fl, 2011 s, 341). Norges omorganisering av den offentliga 
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sektorn började på 1990-talet. Norge ansåg att staten ägnade sig åt en för omfattande service när 

det gällde industrisektorns administration och regelverk. Attityden från staten skiftades till en 

NPM syn. Det innebar ett ökat eget val och personligt ansvar. Det rekommenderades att det 

centralt skulle skötas omfattande strategiska policyer medan implementeringen skulle 

decentraliseras till den lokala nivån. Det innebar att viss service som staten ansvarade för blev 

bolagsstyrd. Brukare började ses som kunder samtidigt som myndigheter skulle lägga delar av 

verksamheten på entreprenad (Eakin m.fl, 2011 s, 441). 

  

Efter NPM reformen förändrades kommunens roll i byggnadssektorn, nu kontrollerar kommunen 

enbart att pappersarbetet är rätt utfört. Kunskapen om lagar och regler har ökat hos 

tjänstemännen i en centraliserad organisation men lokalkännedomen har minskat. Reformen har 

återskapat centralisering på grund av konkurrens som skapat sammanslagningar av olika lokala 

firmor, det har skapat större företag som saknar lokalkännedom. Det innebär att flexibiliteten och 

lokal kunskap som skulle skapas av NPM reformen uteblev. Eftersom medborgaren ses som 

kunder, måste kunden själv efterfråga klimatsäkra byggnader. Kunderna har ofta liten kunskap 

om lokala miljöaspekter och har andra prioriteringar (Eakin m.fl, 2011 Ss. 342-345). Artikeln 

kommer fram till att det finns risker som NPM har medfört, exempelvis svårigheter till 

anpassning. NPM har bidragit till vissa svårigheter när det gäller att titta på lokala problem och 

se till att resurserna hamnar där de behövs som mest. Studien menar att en lösning på detta kan 

vara att skapa tydliga ramar och regler för hur uppgifterna ska skötas för att främja 

anpassningsbarheten. Det innebär att ibland måste invånaren ses som annat än en kund för att 

kunna främja medborgarnas välmående. Artikeln menar att allt med NPM inte bara är dåligt när 

det gäller anpassning, det som anses vara positivt är förmågan att kunna arbeta effektivt samt att 

kunna tillhandahålla viss service till medborgarna. NPM har över tid förändrats och anpassats till 

olika platser och kontexter, det har gjort att i vissa fall kan NPM bidra till mer anpassningsbara 

samhällen än i andra fall (Eakin m.fl, 2011 Ss. 346-348). 

 

5. Teoretiskt ramverk 
5.1. Påverkande faktorer i policyskapande processen  
Det finns strukturella faktorer som påverkar policyprocessen dessa är exempelvis historia, var 

landet är geografiskt placerat, hur många som bor i landet och hur involverade de är i landets 
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utveckling samt vilket statsskick som råder. Andra faktorer som kan påverka är regeringens 

beslut gällande skatt och möjligheten till företagsamhet, en hög skatt ger större spelrum för 

implementering samtidigt som det ställer motkrav på en hög standard. En låg skatt å andra sidan 

kan skapa hinder eftersom budgeten inte är tillräcklig. Förutom de ekonomiska och geografiska 

faktorerna finns det olika sociala faktorer som exempelvis attityder. Även den teknologiska 

utvecklingen som sker och har skett de senaste decennierna har ställt krav på utvecklingen av 

policyerna och på medborgarnas krav standard (Cairney, 2012. Ss. 115-116).  

 

Dagens policyskapande är en väldigt komplex procedur eftersom det är många olika faktorer 

som påverkar skapande processen och som påverkar vilka policys som är aktuella att skapa samt 

förändra. Det finns därmed i olika processer en stabil grund och i andra en icke stabil grund som 

policyn växer fram ur. Men det finns några aspekter som är grunden till komplexiteten som 

medförs i policyprocessen. Eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka utkomsten 

av den nya policyn har ännu ingen forskarkategori lyckas reda ut hur man ska skapa en policy 

som inte påverkas av politiska förändringar. Därför behöver policy skaparen alltid tänka på att 

policyn förutom den önskvärda effekten nästan alltid har konsekvenser som inte är önskvärda. 

Genom stor noggrannhet och lyhördhet kan personen undvika att effekterna av den nya policyn 

blir långvariga och förhoppningsvis undvika de allvarligaste misstagen helt. Men även om man 

har komplexiteten i åtanke är det viktigt att komma ihåg att inte anpassa det man gör utifrån den 

forskningen som finns idag gällande ämnet, även om det skulle vara lockande att följa den lätta 

vägen (Cairney, 2012. Ss. 126-128).  De flesta teorier som finns idag handlar om hur man ska 

konkretisera processen och hur de strukturerna som finns påverkas av utomstående faktorer som 

influerar beslutsfattandet i policyprocessen. Skaparen av policyn behöver bedöma vilken faktor 

och åsikt som väger tyngst för att uppnå det bästa möjliga effekterna av policyn. Förutom de 

faktorerna så behöver skaparen av texten även väga in socio-ekonomiska faktorer när de fattar 

sina avgränsningar och skriver sina nya policyer (Cairney, 2012. s, 132). 

 

Sett från denna teori så finns det många olika faktorer som påverkar om en ny idé eller tanke ska 

få rot i ett land. NPMs framfart kan därför påverkats av många olika faktorer som både skapat 

möjligheter och svårigheter vid implementeringen av NPM i policyerna. Eftersom NPM hade 

annorlunda synsätt mot den gamla byråkratin kan det tänkas att den hade lättare att implementera 
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sig hos kommuner med ett rikt företagsliv då dessa kommuner redan var öppna för företagens 

idéer. Samt att invånarna vill att kommunen går mot den riktningen och såg vilka goda effekter 

som NPMs tankar kunde föra med sig. Men å andra sidan i kommuner som starkt präglats av 

statligt styre kan det tänkas varit svårare att släppa de gamla tankarna och prova på nya spår. 

Men man ska även ha i åtanke att policyskapare även om de kan bli influerade av utomstående 

faktorer, har i uppgift att skapa de bästa möjliga policyerna gällande just det området vilket kan 

göra att det tar längre tid innan tankar från NPM faktiskt syns i praktiken och i de nya 

policyerna.   

 

5.2. Idéens roll på policy  
Definitionen av idé kan ses som en tanke om hur en förändring kan leda till en förbättring av 

gamla tankar, alltså uträknade tankar och åsikter om hur något bör förändras. De nya idéerna 

används för att förstå olika problem inom en policy och tanken om hur ett problem behöver rättas 

till. Det finns olika sätt att se på idéer och hur en beskrivning av en idé ska konkretiseras. 

Exempelvis är det som ett virus som infekterar, muterar och har ett liv av sig själv som påverkar 

ett politiskt system och gamla tankar. Det kan även vara normer som förändrar attityden och 

reglering av attityden inom beslutsfattande (Cairney, 2012 s, 223). 

 

Inom idéens syn på policy är det centralt att kunna förstå vilken världsbild och ideologisk 

förståelse någon har, detta för att kunna förstå hur en deltagare marknadsför och ställer sig till en 

policy. Makt är ofta utövat inom områden där alla förstår och accepterar idéen (Cairney, 2012 Ss. 

220-221). För att kunna förklara olika skillnader mellan makt och idé behövs det brytas ned i 

delar. Den första del är den oberoende variabeln som handlar om ett objekt som förväntas kunna 

förändra ett annat objekt. Den oberoende variabeln visar på källan till en idé och de andras 

förändringar. Den andra delen är beroende variabler där man förväntar sig en förändring utifrån 

en annan variabel. Det skapar en tävling mellan idéer snarare än olika intressen. Det föreslås 

även att idéer har en egen vilja och kraft. Idéen kan också beskrivas som en våg som är så stark 

att den sveper alla andra idéer åt sidan. Idéer har olika lätt att göra detta beroende på hur 

etablerad en annan redan existerande idé är, exempelvis en idé om hur ekonomi ska se ut måste 

den nya idéen utkonkurrera den redan rådande idéen om kapitalism. Den beroende variabeln 

handlar om en idé som påverkas och utformas av en annan idé (Cairney, 2012 s, 222).  
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Idéer går att se som normer som sprider sig, dessa normer kan se olika ut beroende på område. 

Det normerna har gemensamt är möjligheten att forma både lokala och internationella system. 

Normer är oskrivna regler som bygger på att de följs även om de inte finns nedskrivna. Väljer 

någon individ eller organisation att inte följa den rådande normen kan det finnas sanktioner mot 

dessa. Normer är under ständig förändring och en norm om hur något ska styras eller vara kan 

förändras under en kort tid. Det visar att normer är ständigt utmanade av nya normer som kan 

komma att förändra systemet. Det innebär att beslutsfattare kan välja att ta normer på mer eller 

mindre allvar inom olika system (Cairney, 2012 s, 22). Inom området NPM är det nödvändigt att 

följa olika idéer och se hur de sprids. Även att formulera en teori som påvisar hur idéer sprids via 

modeller som infektionen eller vågen är ett verktyg för att nå en slutsats. Att undersöka hur idéer 

påverkar politiska system och vilka effekter de kan få på styrning och policy. Detta blir 

nödvändigt att beakta i arbetet för att förstå att en idé influerar olika mycket inom kommuner 

(Cairney, 2012 s, 22-24). 

 

5.3. New public management  
I denna uppsats blir det nödvändigt att identifiera begreppet NPM. Begreppet är komplext och 

har många olika betydelser. NPM begreppet beskrivs exempelvis av Lena Agevall i hennes 

analys ”Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Management.” Där 

menar hon att det går att dela upp NPM i fem olika delar. Agevall väljer att titta på NPM genom 

styrning och kontroll, disaggregering och konkurrens samt olika ledningsroller. Men även 

empowerment, medborgare, kund. Begreppen skapar sedan ett nytt sätt och ett nytt språk att 

arbeta med inom en offentlig organisation (Agevall , 2005. Ss. 22-24). I den första delen som 

Agevall beskriver är styrning och kontroll, inom denna del finns det ett tydligt fokus på mål och 

resultatstyrning genom granskning, utvärdering och en hårdare finansiell kontroll. I denna del 

ligger det ett fokus på att öka effektiviteten inom organisationen med hjälp av att utvärdera och 

mäta de resultat som organisationen har åstadkommit. Samt slutligen kontrollera att 

organisationen både uppnått målen samt gjort detta på ett eftersträvansvärt och effektivt sätt. Det 

innebär att organisationen ska lägga ett större arbete på att utvärdera en process snarare än själva 

arbetet med att nå målet. Allt detta för att kunna försäkra sig om att arbetet kan ske på ett 

effektivare sätt nästa gång det ska utföras. Detta handlar om att få ut mer på varje spenderad 

krona (Agevall, 2005. Ss. 22-24). 
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Den andra delen som Agevall beskriver handlar om disaggregering och konkurrens detta handlar 

till störst del om konkurrenssättning. Det bygger på att det ska arbetas för att bilda konkurrens 

med hjälp av flera aktörer på marknaden, det kan tillexempel vara privata aktörer som 

konkurrerar med varandra i en upphandling. Disaggregering ska skapa en tydligare gräns mellan 

aktörer och på det sättet gynna konkurrensen mellan aktörerna. Det gör att även den privata 

sektorn ska arbeta efter en så kallad beställare och utförare modell. Modellen menar att 

beställarens önskemål ska tas i beaktande när ett beslut tas av en politiker. En kund är alltså en 

medborgare som utnyttjar en service som kommunen tillhandahåller. Det ger kunden makten att 

kunna påverka hur denne önskar att tjänsten ska se ut. Beställare och utförare modellen samt 

konkurrens sättningsmodellen finns till för att skapa en konkurrens både inom den offentliga 

organisationen men även utanför i den privata sektorn. Dessa två modeller ska tillsammans skapa 

den mest kvalitativa och effektiva sättet att tillhandahålla tjänster på. Konkurrensen kan ske på 

olika sätt exempelvis genom att lägga ut projekt på entreprenad och på det sättet skapa en extern 

konkurrens. Det kan även ske via intern konkurrens mellan olika kommunala utförare (Agevall, 

2005. Ss, 22-24). 

Idag talar politiker ofta om det fria valet. Det fria valet har i sin tur bidragit till att staten har 

öppnat upp sig för privata aktörer som finns på marknaden. Detta har skapat en 

avmonopolisering på flera områden. Målet med avmonopoliseringen har varit att öka utbudet av 

tjänster och på det sättet låta dessa konkurrera med varandra. Syftet med detta har varit att öka 

kostnadseffektiviseringar av tjänster som tillhandahålls samt öka tjänstens kvalité. NPM har 

skapat nackdelar med sina nya synsätt exempel på detta är att kostnadseffektiviteten kan 

äventyra demokratiska och politiskavärden, exempel på sådana värden är transparens och 

öppenhet  (Agevall, 2005. Ss, 22-24). 

Den tredje delen handlar om lednings roller och empowerment. Denna del visar tydligt på att det 

är politikernas roll att styra tjänstemännen och förvaltningen, det ska ge politikerna en ökad makt 

över förvaltningen. Politikerna ska styra policyn och vilka mål den har, men politikerna ska inte 

implementera detta utan det ska delegeras till tjänstemän. Det är även viktigt att de som blivit 

delegerade en uppgift hålls ansvariga för resultatet. Det är viktigt att ge utrymme för beslut på 

den lokala nivån, det innebär även att den lokala och regionala nivån ska få empowerment mot 

den nationella nivån. Men eftersom Sverige är en decentraliserad välfärdsstat talar det emot 
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denna punkten eftersom det skulle kräva en större centralisering. Forskare tror att NPM fungerar 

i Sverige eftersom det finns centrala chefer som är duktiga på att delegera uppgifter till lokala 

nivåer. Det har skapat möjligheter för chefer att styra organisationen mot de nationella politikens 

mål även på lokal nivå. Samtidigt som det finns ett utrymme att upprätthålla utförande processen 

på den lokala nivån för tjänstemännen. Det har skapat en möjlighet att förespråka både 

centralisering och decentralisering på samma gång. Ledarskapet i organisationen förändras och 

ledaren får utökade befogenheter. Den traditionella chefen ersätts med en typ av ledare som ska 

leda sitt lag till att nå målen. Där ledaren kan använda sig av både piska och morot för att skapa 

incitament. Detta ska medföra att organisationen ska nå de mål och resultat som ställts upp. 

Denna process skapar i sin tur decentralisering vilket skapar bilden av att NPM har en dubbel syn 

när det kommer till decentralisering och delegering (Agevall, 2005. Ss, 22-24). 

Den fjärde delen handlar om medborgaren som kund och empowerment. Denna del har 

kopplingar till den andra delen som behandlade konkurrens då denna del handlar om att ge 

medborgaren möjligheten till ett större inflytande genom påverkan av politiken och 

tjänstemännen i dess närområde. Medborgaren får en mer omfattande makt när de ses som 

kunder, eftersom att medborgaren som kund kan välja mellan olika alternativ i utbudet kan de 

påverka verksamheter sätt att arbeta på för att de ska bli valda av kunden och mer eftertraktade 

på marknaden. Medborgaren ska kunna välja vilken av tjänsterna den vill använda, detta kan 

göras genom att likna utbudet vid en affär där tjänsterna finns att välja på (Agevall , 2005. Ss. 

22-24). 

Den femte delen handlar om ett nytt språk. Från början användes begrepp inom den offentliga 

sektorn som talar om medborgare och brukare. Efter NPMs genomslag blir orden förändrade från 

brukare till kund, verksamheter har blivit resultatenheter, tidigare tjänstemäns chefer får titeln 

direktör samt att kommuner beskriver sig själva som koncerner. Samt att det talas om olika 

beställare. Efter NPM talar kommunerna om service och omsorg i produktions liknande begrepp 

som används i det privata näringslivet. Detta blir ett resultat av att man nu ser sina verksamheter 

som olika resultatenheter (Agevall, 2005. Ss. 22-24). 

För att kunna skapa en tydligare bild av NPM har Almqvist beskrivit hur det går att bryta ned 

NPM i fyra olika delar med en syn utifrån ett välfärdssamhälle. Indelningen kommer i från 

Walsh och handlar om hur fördelningen ska se ut för att kunna effektivisera resurserna i ett 
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välfärdssamhälle. Walsh menar att om det ska gå att effektivisera genom att fördela resurser 

olika kommer det att behövas flera olika aktörer på marknaden som går att välja mellan. Det 

finns två sätt att uppnå denna ökade effektivitet på. Antingen på horisontell fördelnings 

effektivitetsmodell. Detta sätt att mäta handlar om att titta på hur många personer som behöver 

någon typ av assistans och hur många som får denna assistans. Eller genom att använda sig av 

vertikal fördelningsmodellen som handlar om att mäta om de som har tillgång till assistans 

verkligen behöver denna assistans (Almqvist, 2006 s, 40). 

Den andra delen som Walsh beskriver handlar om att det måste minska producentens makt och 

på det sättet uppnå en ökning av konkurrensen. Walsh menar att detta per automatik kommer att 

öka marknadseffektiviteten. Den tredje delen som till stor del hör samman med den andra bygger 

på att en aktör som producerar måste vara effektiv för att kunna konkurrera med andra 

producenter. Detta bör leda till att aktörerna förfinar sina olika tekniker när de producerar en 

tjänst. Vilket kan leda till en avbyråkratisera av den tidigare tröga och sega produktionen för att 

kunna vara med och konkurrera på marknaden. Det kan leda till att en kommun behöver 

omorganisera sig inom ett område för att inte bli utkonkurrerade. Det kan komma att tvinga 

producenter att ha tjänster av en högre kvalité och ökad effektivitet. Detta skapar en cirkel av 

förbättrade resultat och en ökad effektivitet för att inte riskera att bli utkonkurrerad på 

marknaden (Almqvist, 2006 s, 40). 

I den fjärde delen tycker Walsh att det är viktigt att politiker fokuserar på deras verkliga arbete. 

Deras uppgifter ska vara att formulera fram tydliga mål för de kommunala verksamheterna och 

se till att dessa mål blir uppfyllda. I de bästa lägena ska politiker lägga fram glasklara målbilder 

och visioner till tjänstemännen som i sin tur ska stå för implementeringen av dessa mål. På det 

sättet skapas de bästa förutsättningarna för en service som präglas av både god kvalité och 

effektivitet. Det är viktigt att det är politiker som sätter målen och tjänstemännen implementerar 

för att behålla de demokratiska värdena, eftersom politiker är folkvalda och tjänstemän är 

anställda. Det har gett större spelrum till tjänstemännen och skapat en av byråkratisering inom 

stora delar av processen, vilket har skapat en bättre tidseffektivitet än vad den detaljstyrda 

organisationen kunnat generera (Almqvist, 2006. s, 40). 

Med de nya NPM tankarna kom ett nytt sätt att se på ledarskap. De tidigare uppgifterna och 

egenskaperna en ledare hade har bytts ut mot nya. Det gamla sättet var att ledarskapet handlar 
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om att formulera policydokument samt skapa förhållningssätt för hur en uppgift skulle utföras. 

Detta har bytts ut med ett större fokus på tydliga målbilder och ett mer utförligt 

uppföljningsarbete, för att kunna se om målen uppfyllts och hur de kan bli mer effektiva nästa 

gång. Detta gjorde att det gick att öppna upp den offentliga organisationen för att använda sig av 

privata alternativ som lyckats pricka målen och resultaten bättre än de offentliga. Allt för att 

skapa ett resultat som blir så likt den skapade målbilden som möjligt (Almqvist, 2006. Ss. 25-

28). 

5.4. Politisk styrning och de svenska kommunernas resa med NPM 
Statskontoret presenterade i rapporten “Statens styrning av kommunerna” en beskrivning av hur 

styrningen av kommuner har sett ut över tid. Sedan andra världskriget kan styrningen delas in i 

tre epoker. Den första epoken tar sin början på 1970-talet. Denna tid präglas av statligt 

kapacitetsutbyggnad genom skapandet av nya myndigheter och utökning av offentlig service. 

Staten blev i större utsträckning decentraliserad. Dessa år bestod av hög tillväxt och kallas för 

rekordåren. Epok nummer två inträffade i början av 1980-talet och varade tills 1990. Under 

epoken var statens detaljstyrning som starkast. Epok tre handlar mycket om avregleringar och 

decentralisering. Staten gick från att vara regelstyrd till att bli resultatstyrd. Det låg mycket fokus 

på att förändra den gamla detaljstyrningen. Istället skulle staten styras genom målformuleringar 

och resultatkrav. För att leva upp till de nya idealen skapades större svängrum för tjänstemännen 

i genomförandeprocessen. Den sista epoken som började på 1990-talet var ytterligare en tid för 

avregleringar. Men istället för att öka tjänstemännens handlingsutrymme som präglade förra 

perioden ville man minska deras inflytande. Det skulle skapa möjligheter för 

marknadsorientering och marknadsskapande. Under 1990-talet prioriterades valfrihet och 

konkurrens vilket skapade ett ökat behov av granskning och kontroll från staten, för att försäkra 

sig om att marknaden inte skulle skapa ojämställdhet inom offentlig service (Statskontoret, 2016. 

Ss. 25-26). 

Idag ses kommunalt självstyre och en stark stat som två motpoler. Med hjälp av förtydligande i 

regeringsformen står det tydligt att folkstyret innefattar kommunalt självstyre. Eftersom både 

kommuner och landsting är politiskt styrda organisationer är detta ett medel för regering att nå ut 

med sin politik i landet. Kommuner och landsting har även ett demokratiskt egenvärde och 

besitter en större flexibilitet och anpassningsförmåga för att tillgodose offentliga behov på de 

lokala och regionala nivåerna. De lokala nivåerna behöver självklart följa de regler och ramar 
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som har fastställts av regeringen men har en frihet i implementeringen och uppfyllandet av de 

nationella målen (Statskontoret, 2016. s, 27). 

Vicki Johansson och Lena Lindgren beskriver i sin bok “Uppdrag offentlig granskning” att 

politiska administrativa organisationer i Sverige kan stifta regleringar och föreskrifter som måste 

följas. De regler som skapas kan ses som styrmedel eller som restriktioner som säger till någon 

vad som kan göras och inte kan göras. De som inte följer dessa regelverk riskerar att bestraffas 

med hjälp av olika sanktioner. Det är inte sanktionen i sig som är styrmedlet. Det är föreskriften 

som sanktionen tillhör som är själva styrmedlet (Johansson m.fl. 2013, s, 209). I Sverige är det 

olika myndigheter som granskar och ser till att styrmedlen efterföljs. Dessa myndigheter kallas 

tillsynsorgan, exempel på en tillsynsmyndighet är finansinspektionen och inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) (Johansson m.fl. 2013, s.49). Erik Hysing och Jan Olssons bok “Tjänstemän i 

politiken” förklarar att det finns tillfällen när en statlig granskning genomförs som den ibland 

kallas för statlig tillsyn eller offentlig tillsyn. Tillsyn kan inte beställas eller genomföras av en 

myndighet utan genomförs på uppdrag av regering och riksdag. För att skapa en tillit hos 

medborgarna att myndigheterna agerar efter lagen kan en tillsyn genomföras. Tillsynens uppgift 

är att finna lagöverträdelser, för att det i sin tur ska gå att ställa regelövertramp till rätta. Om 

tillsynen finner brister är det myndighetens skyldighet att rätta till misstagen så att 

tillsynsorganet anser att de följer lagen och utför sina uppgifter på rätt sätt (Hysing & Olsson, 

2012 Ss, 52-53). 

5.5. Norska kommuners resa med NPM 

I en antologi med namnet “Nordisk kommunforskning. En forskningsöversikt med 113 projekt” 

från 2011 skriver Jacob Aars och Hans-Erik Ringkjøb om utvecklingen och förändringen som 

Norges kommuner gjorde efter lagändringen 1992. Innan lagändringen var Norges kommuner 

nästintill helt lika i utförande och uppbyggnad av organisationen och dess genomförande, men 

med mindre modifikationer gjorda av respektive kommun. Kommunerna hade ett begränsat 

handlingsutrymme och staten bestämde nästan allt. Med den nya lagen fick kommunerna efter 

1992 möjligheten till en utökad politisk styrning inom kommunens förvaltningspolitik. Men 

forskarna skriver att den friheten som gavs till kommunerna inte ledde till att mångfalden ökade 

och strukturerna mellan kommunernas organisering fick inte en ökad variation, vissa typer av 

organisationslösningar fick större genomslag än andra och många kommuner hoppade på de sätt 

som dem såg funkade hos andra. Men även om många kommuners uppbyggnad liknar varandra 
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är självstyret mer omfattande än den var innan reformen och kommunernas vilja att förändra det 

gamla är stor. När skribenterna tittar närmare på hur kommunerna faktiskt styr sina 

organisationer har forskare funnit att det finns några skillnader mot hur kommunerna styr sig 

själva och hur staten styr kommunerna. Det finns hos kommunerna en tydlig arbetsuppdelning 

mellan beställare och utförande enheterna. Det rådde en enighet i landet att frångå den tidigare 

enhetsstyrningen och att varje kommun ska få frihet att organisera sin organisationen med valfri 

organisationsmodell. Samtidigt fanns det vissa som vill ha kvar detaljstyrningen när den politiska 

styrningen minskar både kommunalt och till företagen, medan andra hade ett mer passivt 

förhållningssätt till företagen. Viktigt att tänka på vid en omorganisering är att det skapas nya 

gråzoner i styrningen. Gråzonerna kan skapa en politisk intressekamp som kan ske både på 

statlig och kommunalnivå hos politiker och tjänstemän. I undersökningen som forskarna 

genomförde fann de att olika organisationslösningar uppfattades som olika flexibla, formella 

organisationsstrukturer gynnade praktiska lösningar. Organisationslösningarna som kommunerna 

omorganiserade till öppnade upp för tydligare folkstyre och en möjlighet att inom organisationen 

ändra om ansvarsfördelningen för att kunna effektivisera arbetet (Ivarsson, 2011. Ss, 271-276).   

I slutet av 1980- talet fick ledarskapsforskningen ett större fäste i Norge. Fler och fler forskare 

blev intresserade av kommunalt ledarskap i både Norge och övriga norden. En roll som fått extra 

fokus i Norge är “rådmannsrollen” som är en administrativ ledarskapsroll. Andra 

forskningsobjekt har varit den “administrativa mellan ledarrollen” inom olika sektorer och på 

olika nivåer. Utöver detta har studier gjorts på pedagoger som innehar en ledarskapsroll inom 

den kommunala förskolan efter den kommunala omorganiseringen. Omorganiseringen innebar 

att arbetsgruppens fokus skiftas till att bli resultatenhetsorganiserad, delegering och eget ansvar 

fick en större roll än tidigare (Baldersheim, 2014. Ss, 141-142). 

Förutom de forskningsområden över så har ledarnas målresultat varit en aspekt som några 

forskare tittat lite extra på. I och med reformen som var från 1990-talet fick diskussionen om 

ledarskapet i offentliga verksamheter större roll och nu började organisationerna satsa på 

målstyrning till skillnad från den ekonomiska styrningen som rått i offentliga verksamheter 

tidigare. Nu började man diskutera en synlig ledare i organisationen vars uppgift är att leda och 

guida gruppen med tydliga visioner och flexibilitet istället för den traditionella chefen som haft 

fokus på regler och rutiner (Baldersheim, 2014. Ss, 142-144).  
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5.6. Chef och ledarskap 
Gary Yukl skriver i sin bok “Ledarskap i Organisationer” att organisationens utformning 

påverkar hur chefen kan påverka och vilken typ av ledarskap roll som främjar arbetsplatsen. 

Mintzberg skapade en kategorisering av hur chefsrollen kan formas och anpassas utifrån 

organisationen som Yukl skriver om i sin bok (Yukl 2012). Yukl skriver att det inte bara är 

organisationen som har möjlighet att påverka chefen utan chefen har möjligheten att påverka 

organisationen genom olika aktivitetsmönster och beteenden. En chef har vissa måsten att följa 

exempelvis lagar, principer, föreskrifter, formella maktbefogenheter och traditioner. Men chefen 

har ändå ett visst handlingsutrymme att välja vilka delar av arbetet som ska prioriteras samt hur 

tiden ska fördelas för samtal mellan interna och externa personer (Yukl 2012. Ss, 8-11). 

  

Yukl skriver att antalet medarbetare som chefen har påverkar möjligheten till att enskilt möte 

med varje individ. En stor organisation medför att chefen i större utsträckning har svårt att fatta 

beslut genom medbestämmande och enligt Yukl skapar detta chefer som fattar fler autokratiska 

beslut samt ökar delegering eftersom kontrollspannet ger ett stort antal arbetsuppgifter som 

chefen personligen inte hinner utföra. Mellan forskare råder det lite delade meningar om 

definitionen av ledarskap vilket gör att det blir relativt öppet för tolkning. Den grundläggande 

definitionen som många godtagit bygger på att det finns en, alternativt flera personer i en 

organisation som med avsikt försöker influera och påverka andra personer i organisationen 

genom att leda, förenkla olika aktiviteter samt strukturera arbetet. Personen eller personerna 

försöker även förenkla de relationer som finns mellan olika individer i gruppen och 

organisationen i helhet. Ledarskapet kan enligt Yukl utövas på olika sätt genom 

påverkningsmetoder som kan vara både proaktiva och reaktiva. Proaktiva påverkningsmetoder är 

kontrollerande handlingar som leder till att medarbetaren följer ledaren, en proaktiva handlingar 

kan vara rationell övertalning genom exempelvis en utlovad löneökning efter utfört arbete. 

Reaktiva metoder kan exempelvis vara att en ledare fattar sina beslut utifrån de rådande 

förutsättningarna, detta sätt används oftast i oplanerade situationer när ledaren behöver fatta ett 

snabbt beslut (Yukl 2012, Ss, 226-229). 
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Några av de andra vanliga definitionerna av begreppet ledarskap beskrivs av Stefan 

Svenningsson och Mats Alvesson i boken “Ledarskap”. Den första definitionen bygger på att 

ledarskap är en process där en person med högre rang får en eller flera personer med lägre rang 

att röra sig i den önskade riktningen för att genomföra sin vilja.  Den andra definitionen bygger 

på att andra personer följer en person av fri vilja. Den tredje definitionen kommer från ett 

ledarskapsperspektiv, en ledare måste kunna skapa tydliga visioner som följarna kan efterfölja, 

därför behöver visionerna vara tydligt formulerade så att medlemmarna i gruppen kan genomföra 

och uppfylla målen som leder till att uppfylla visionen. Nästa definition om vad ledarskap är 

kommer ur ett ledarskapsperspektiv, när en person på ett tydligt, motiverande och lätt sätt 

antingen genom tal eller handling underlättar för följarna att komma framåt i ett problem eller 

utföra uppgiften är den personen en ledare. Tillsist skriver forskarna i boken att ledarskap är när 

en organiserad grupp påverkas av en individs inflytande i genomförandet och uppfyllandet av 

gruppens gemensamma mål (Alvesson & Sveningsson, 2010. Ss, 27-31). 

  

Alvesson & Sveningsson tittar närmare på vilka egenskaper som gör en ledare till en bra ledare. 

De fann att egenskaperna inte behöver vara i direkt koppling till det relaterade yrket utan 

egenskaperna som ansågs bäst var egenskaper som skulle kunna stoppas in hos en chef eller 

ledare i vilken organisation som helst. Man såg att det allmänna intrycket hade en stor påverkan 

och sågs som viktigare än specifika egenskaper. Det betyder inte att vem som helst har 

förutsättningarna att bli en bra chef bara för att det allmänna intrycket är gott utan det finns flera 

olika påverkande faktorer som styr över hur väl en person passar i en sådan roll (Alvesson & 

Sveningsson, s.19). I boken beskrivs en matris över ledarskapsstilar av Robert Blake och Jane 

Mouton från 60-talet (Blake & Mouton 1964). Den består av fyra delar med olika sorters 

ledarskap, “klient ledarskap”, “lagomorienterat ledarskap”, “uppgiftsorienterat ledarskap” och 

“lagorienterat ledarskap”. “Klient ledarskap” bygger på att ledaren engagerar sig så lite som 

möjligt vilket gör att medarbetarna genomför sina uppgifter med minimal ansträngning och 

resultatet blir att produkten inte förbättras eller utvecklas. Den andra stilen “lagomorienterat 

ledarskap” detta ledarskap ger förutsättningarna för att arbetsuppgifterna ska bli medelmåttigt 

genomförda med ett fokus på att bibehålla en balans mellan kraven på effektivitet och 

medarbetarnas behov. Den tredje ledarskapsstilen “uppgiftsorienterat ledarskap” prioriterar 

genomförandet och leveransen vilket kan resultera i att organisationen sätter relationer och 
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informella kontakter lite i skymundan. Den fjärde och sista stilen “lagorienterade ledarskapet” 

har sin kärna i ett starkt engagemang med självständiga medarbetare som självmant engagerar 

sig i organisationen. Organisationen blir fylld av medarbetare som är engagerade och innehar 

arbetsglädje, gemenskap och ömsesidig respekt för varandra och för arbetet som utförs 

(Alvesson & Sveningsson, 2010. Ss, 23-26).                                                                                                          

  

2016 publicerade Statskontoret en rapport med namnet ”Utvecklat medarbetarskap och 

ledarskap i staten”. Rapporten håller med många av de övriga forskarna om att det inte finns 

något enkelt svar gällande vad som är rätt eller fel egenskaper för en ledare. statskontoret 

poängterar att mycket beror på situationen, vilken relation ledaren har till medarbetarna samt hur 

organisationen som de befinner sig i ser ut. Vidare beskriver Statskontoret att den övergripande 

forskningen inom området har pekat på sambandet som finns mellan medarbetarnas uppfattning 

om ledarens ledarskapsstil och hur det påverkar deras arbetsmiljö, resultat samt organisationen. 

Statskontoret förespråkar effektivt ledarskap och beskriver hur denna typen av ledarskap ska 

uppstå. Faktorer för att uppnå detta är kompetens, intelligens och att rätt stöd erbjuds till 

medarbetarna vid rätt tillfälle för karriärutveckling samt att ledningen inser vikten av balans 

mellan arbets-och privatliv (Statskontoret, 2016 Ss, 40-43). 

 

Statskontoret skriver i sin rapport att statsförvaltningen har förväntningar på sig från de 

förvaltningspolitiska målen. Målen innehåller exempelvis att statskontoret ska vara en innovativ 

och samverkande organisation som tar tillvara på nytänkande idéer och tillvägagångssätt som 

leder till en effektiv organisation som inte använder sig av onödig byråkrati. Förutom detta ska 

organisationen ha medborgarna i första rummet och se till att skattepengarna används på bästa 

sätt för att förbättra medborgarnas vardag. I delen från innovationsrådet nämns att tillitsbaserat 

ledarskap främjar innovation och skapar medarbetare som har en frihet att utvecklas vilket 

medför att de självmant vill göra rätt. De förespråkar därför att ledare istället för att ha strikt 

kontroll och förlita sig på hierarkier ska motivera, samordna och skapa möjligheterna som 

behövs för att medarbetarna ska använda sin kompetens för att genomföra uppgiften 

(Statskontoret, 2016 s. 50). 

Vi har valt att använda oss av en analysmodell för att förtydliga våra fynd i det empiriska 

materialet. Modellen bygger på de teoretiska utgångspunkterna från Agevall och Svenningsson. 
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Vi valde dessa eftersom de hade tydliga kriterier som hjälper oss att sortera det empiriska 

materialet. Agevalls olika punkter gällande NPM och Svenningssons ledarskapsroller kommer 

hjälpa oss att skapa olika idealtyper i vår analysmodell. Vårt övriga teoretiska material hjälper 

oss att skapa en förståelse för det vi vill analysera. Som till exempel “idéens roll på policyn” 

hjälper oss att få en förståelse för hur NPM kan påverka och synas i policyer. Yukl förklaring av 

ledarskap ger oss en förklaring på ett svårdefinierat begrepp som blivit godtaget av många. 

Nedan finner ni vår valda analysmodell med utgångspunkterna: 

NPM nycklar Styrning och 
kontroll 

Disaggregering 
och konkurrens 

Ledningsroller och 
empowerment 

Kund och 
empowerment 

Nytt språk 

Fall 1 
   

  
 

Fall 2  
     

 
Ledarskapsstilar Lagomorienterat 

ledarskap 
Lagorgenterat 
ledarskap  

Klient ledarskap Uppgiftsorienterat ledarskap 

Fall 1  
    

Fall 2   
   

 
 
6. Empiri  
6.1. Eskilstuna kommun 

6.1.1. Visioner - Effektiv organisation 
Eskilstuna kommun skriver i sina visioner på kommunens hemsida. Kommunen har tre 

perspektiv som de arbetar utifrån när det kommer till att förverkliga deras vision om en effektiv 

organisation. Det första steget skriver Eskilstuna kommun bygger på att vara en attraktiv 

arbetsgivare genom god rekrytering och utbildningsmöjligheter. Detta menar kommunen uppnås 

genom ett bra ledarskap som skapar möjligheten till innovation och kreativitet hos medarbetarna. 

För att detta ska vara möjligt skriver Eskilstuna att en stabil ekonomi behöver ligga i fokus, 

organisationen behöver kunna ta de åtgärder som behövs för att bibehålla en god balans och 

utnyttja de resurser som finns inom organisationen på ett effektivt sätt samt arbeta för en god 

verksamhetsstyrning. Det sista steget handlar om kvalitet. Här menar Eskilstuna kommun att det 

är viktigt att gynna och främja utvecklingen av arbetsmetoder och ta tillvara på den tid som ges 

av effektiviseringen för att kunna skapa ännu fler möjligheter till förändring (Eskilstuna 
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kommun).  Eskilstuna kommun menar på att deras tre fokusområden kommer leda till att rätt 

arbete utförs på rätt sätt vilket ska ge en effektiv organisation. För att kunna uppnå den balans 

som behövs mellan de tre olika områdena behövs det en tydlighet och en gemensam syn på 

organisationens mål (Eskilstuna kommun). 

6.1.2. Riktlinjer för chef och ledarskap inom Eskilstuna kommunkoncern 

Hos Eskilstuna kommun finns det ett dokument som de kallar ”Riktlinjer för chef och ledarskap 

inom Eskilstuna kommunkoncern” som är en vidareutveckling av de tre vägledande perspektiven 

som kommunen strävar efter att arbeta utifrån. Kommunen skriver att det som ska vägleda 

arbetet i kommunens verksamheter är invånarna, kunderna och brukarna. Det gör att ett stort 

ansvar hamnar hos kommunens nyckelpersoner, nyckelpersonerna i kommunen är chefer och 

ledare. Cheferna och ledarna ansvarar över att bidra till tillväxt inom organisationen och sprida 

de visioner och den grundsyn som kommunen har till deras medarbetare. Kommunen skriver att 

ledarna behöver vara lyhörda och visa respekt för den demokratiska processen som styr 

verksamheten (Eskilstuna kommunstyrelse 2018. s.4).  

Förutom lyhördhet och respekt för processen skriver Eskilstuna att andra egenskaper som de 

eftersträvar hos sina chefer och ledare är att de har en helhetssyn för hela organisationen samt att 

de är resultat- och målinriktade. Genom att personen besitter en helhetssyn menar kommunen att 

personen har en känsla för att kunna se hela bilden och alla målen för kommunen för att på det 

sättet kunna sätta koncernen i det första rummet. Personen arbetar aktivt med andra enheter för 

att få pusslet att falla på plats i arbetet för att uppfylla politikernas beslut och visioner. Resultat- 

och målinriktade chefer och ledare menar kommunen arbetar aktivt för att koncernen ska komma 

närmare att uppfylla kommunens mål och visioner som finns. För att lyckas vill kommunen att 

de arbetar med ett strategiskt tänkande som bidrar till att bibehålla goda resultat och hålla 

ekonomin i balans (Eskilstuna kommunstyrelse 2008. s.4). 

Vidare i dokumentet beskrivs sex stycken punkter som kommunen anser som viktiga för chefer 

och ledare. Punkterna ska skapa förutsättningar för kommunen att genomföra ett bra arbete. Den 

första punkten som beskrivs går ut på att personen som är chef eller ledare behöver ha en god 

kommunikativ förmåga för att kunna förmedla mål och visioner till medarbetare för att de ska 

kunna förverkliga dessa. Konsten att få medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål genom 
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kommunikation gör att chefen eller ledaren kan väcka engagemang hos medarbetarna för att de 

ska få en stärkt drivkraft i sitt arbete.  Chefer och ledare hos kommunen behöver kunna 

kommunicera uppåt i kedjan för att förmedla eventuella behov som behövs för att medarbetarna 

ska kunna uppnå målen. Genom att kunna hålla en flervägskommunikation skapas det en dialog 

som har en positiv inverkan på medarbetarnas arbetsglädje och hälsa då de känner sig hörda  

(Eskilstuna kommunstyrelse 2008. s. 4). 

Den andra punkten bygger på respekt, delaktighet och lyhördhet gentemot medarbetarna. 

Personer som har en ledarroll får inte vara rädda att delegera ansvar och uppgifter till 

medarbetarna. Ledaren behöver ha ett stort förtroende för sina medarbetare och hjälpa till i det 

personliga utvecklingsarbetet. Den tredje punkten som beskrivs i dokumentet går ut på att 

cheferna och ledarna måste kunna förstå att man i beslutfattningsprocessen måste be om hjälp 

från experter inom området för att på det sättet kunna fatta det bästa beslutet. Det kan exempelvis 

innebära att använda sig av den kunskapen som finns hos medarbetarna. Vidare till den fjärde 

punkten så skriver Eskilstuna kommun om mod, den personen som leder gruppen måste kunna 

leda gruppen även om det skulle vara stormigt. Beslut måste fattas även om de skulle kunna vara 

svåra och därav behövs det mod hos ledaren för att styra gruppen i motgång. Chefen behöver 

redan från ett tidigt stadie kunna finna och hantera eventuella problem som kan uppstå både 

internt och externt samt våga uppmuntra innovation och nytänkande (Eskilstuna kommunstyrelse 

2008. s. 4).               

I den femte och näst sista punkten talar kommunen om ledordet tydlighet. Personen i ledningsroll 

måste kunna formulera krav som är tydliga. Kraven innefattar både vilka förväntningar som 

koncernen har på medarbetaren men även vilka krav som ledaren har på uppdraget. Det betyder 

att chefen måste kunna följa upp arbetet för att se om kraven uppfylls. Ledaren i sin tur måste 

arbeta med en tydlig struktur som gör att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och hur 

uppföljningarna sker. Den sjätte och sista punkten handlar om att vara en god ambassadör. Det 

gör att chefen och ledaren på ett bra vis ska kunna sprida de visioner och mål till medarbetarna, 

invånarna och olika samarbetspartners som används i arbetet för att nå målen. Chefen och 

ledaren har i uppgift att skapa de förutsättningarna som behövs för att föra en dialog med till 

exempel invånarna (Eskilstuna Kommunstyrelse 2008. s. 4).    



25 
 

Ytterligare en viktig del förutom de sex punkterna är att det är chefen och ledarens uppgift att 

arbeta på ett sådant vis så det gynnar kommunens invånare samtidigt som de uppfyller sina 

åtaganden som de måste uppfylla gentemot sina chefer. Åtagandena innebär bland annat att 

tydliggöra uppdraget som man har, vilket ansvar och vilka befogenheter som man har samt 

delegera för att möjliggöra chefernas arbetsområden. Genom de kontroller som utförs säkerställs 

att koncernens visioner uppfylls och att medarbetarna arbetar i rätt riktning för att kunna uppfylla 

målen vilket i sin tur ger ett svar på om cheferna har lyckats att utföra sina uppgifter gentemot 

medarbetarna. Även uppföljning, utvärdering och att skapa möjligheter till utveckling är viktiga 

delar. Om det ändå skulle uppstå ett hinder på vägen är det viktigt att chefen får stöd genom 

samtal för att överkomma svårigheter. Om det inte går att överkomma svårigheterna att beslutet 

fattas att lägga ner uppdraget (Eskilstuna Kommunstyrelse 2008. Ss, 17-21). 

6.1.3. Medarbetarpolicy 

Eskilstuna kommun beskriver hur visionen och organisationens värden är en medarbetares och 

chefers främsta verktyg i kommunkoncernen. Invånaren, kunden och brukaren är det som ska 

forma alla verksamheter inom koncernen. Det är de positiva mötena varje dag som avgör om 

resultatet blir gott. Tillsammans bildar detta en organisation som har möjligheter att tillgodose 

kommuninvånarna med en god samhällsservice med kvalité. Uppdraget ska utföras med respekt, 

professionalitet och helhetssyn. Organisationens värdeord är: Invånare, brukare och kundfokus. 

Helhetssyn, respekt, tydlighet och professionalism (Eskilstuna Kommunfullmäktige. 2008 s, 1). 

Eskilstuna kommun ska erbjuda ett roligt och intressant samhällsuppdrag. Uppdraget ska präglas 

av gott ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt en lagom hög arbetsbelastning. De anställda i 

kommunen ska veta hur de kan bidra i arbetet med målen. Medarbetarna ska vara medverkande i 

all planering. Det ska ge en möjligheter för alla medarbetare att påverka sin arbetssituation för att 

på det bästa sättet kunna bidra till att kommunen når de mål och resultat som är uppsatta. 

Organisationen ska präglas av öppenhet, tillit, innovation, samt ansvarstagande. Medarbetarna 

ansvarar i sitt arbete för att implementera och genomföra olika politiska beslut (Eskilstuna 

Kommunfullmäktige. 2008 s, 1). 

De har även ett ansvar för att levererar de tjänster som kommunen lovat med god service och 

kvalité. Arbetet som utförs bidrar till att skapa positiv skillnad i invånarnas liv. Det kräver att 
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medarbetarna hela tiden har ett gott bemötande. Alla anställda inom kommunen bör hela tiden 

vara beredda på att förändra sig utifrån att behoven på servicen hela tiden skiftar. Det gäller att 

alla ständigt är beredda att utveckla sig själva och organisationen efter nya behov. Det innebär att 

medarbetare hela tiden bör kombinera erfarenhet och kunskap med att kunna tänka kreativt och 

skapa innovation. Att vara chef innebär att hela tiden arbeta tillsammans med andra anställda för 

att försöka att uppnå målen. Att vara chef i en offentlig organisation ställer krav på att vara 

lyhörd samt ha respekt för de demokratiska värdena, samt att se till att tagna beslut blir 

implementerade (Eskilstuna Kommunfullmäktige, 2008. s, 2).  

”Att vara chef innebär att vara arbetsgivarens företrädare och att tillsammans med 

medarbetarna skapa förutsättningar för att uppnå målen.” (Eskilstuna Kommunfullmäktige, 

2008. s, 2). 

Alla som arbetar inom organisationen har ansvar att bidra till arbetsplatsen fungerar på ett bra 

sätt. Medarbetarna har ett eget ansvar att främja integration och motverka olika typer av 

diskrimineringar. Organisationen är beroende av att den mångfald som finns tas till vara på, detta 

är en viktig del för att skapa en framgång. Det är viktigt att könen har lika rättigheter när det 

kommer till att påverka arbetssituationen (Eskilstuna Kommunfullmäktige. 2008 s, 2). Att hela 

tiden skapa förutsättningar för kompetensutveckling är viktigt för att uppnå en effektiv 

organisation. Kompetensutvecklingen bör vara anpassad till de behov som finns inom de olika 

verksamheterna, men även individuella förutsättningar ska tas med i beräkningen. Det är viktigt 

att alla inom organisationen är villiga att utvecklas. Det är chefen som har ett ansvar att se till att 

det finns möjligheter att utvecklas. Alla medarbetare har ett eget ansvar att utvecklas och aktivt 

delta i kompetensutveckling. En chef ska främja intern rörlighet samt erbjuda alternativa 

karriärmöjligheter. Detta ska medföra att det finns flera olika utvecklingsmöjligheter inom 

organisationen (Eskilstuna Kommunfullmäktige. 2008 s, 2). 

Eskilstuna kommun vill främja en god balans mellan arbetsliv och fritid. Det är viktigt för att 

skapa ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Detta ska ske genom uppmuntran och stöd. Men 

även för att främja medarbetare att utveckla och vidhålla en god hälsa. Chefen har ett ansvar för 

varje medarbetare och dennes arbetsmiljö, den ska vidta åtgärder för att förebygga att någon 

drabbas av dålig hälsa på grund av sitt arbete (Eskilstuna Kommunfullmäktige. 2008 s, 2) Som 
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chef är det viktigt att det finns en dialog både mellan fackliga organisationer och alla 

medarbetare. Detta är viktigt i arbetet att skapa en verksamhet som har goda arbetsförhållanden. 

Samverkansavtalet ska ge förutsättningar för samverkan, men även ett verktyg för att kunna ta 

tillvara på medarbetarnas kompetens som medarbetarna besitter. Dessa åtgärder ska skapa ett 

brett och genomarbetat beslutsunderlag som möjligt när det kommer till personalutveckling 

(Eskilstuna Kommunfullmäktige, 2008 s, 3). Lönesättningen i kommunen ska främja en god 

arbetsinsats. Den ska även skapa engagemang och utveckling av alla som arbetar inom 

kommunkoncernen. Lönesättningen ska bidra till att fler vill arbeta kvar inom kommunen samt 

kunna attrahera nya medarbetare som har den kompetens som eftersöks. De värden som finns 

inom organisationen ska avgöra hur lönesättningen går till på individplan (Eskilstuna 

Kommunfullmäktige, 2008 s. 3) 

6.2. Skien kommun 

6.2.1. Visioner 

Skien kommun skriver i sitt ramverk för enhetsledare och sektionsledare en påminnelse till deras 

chefer och ledare om vad som är kommunens visioner. De skriver  

“Vår visjon er «Skien den gode og inkluderende møteplass». Dette har alle i vår organisasjon et 

ansvar for å strekke seg etter” (Skien kommune, 2019. s. 1). 

Visionen för kommunen gäller alla möten mellan kommunens personal och brukare. Kommunen 

lägger vikt vid att bemötandet mellan personal och brukare sker på ett trevligt och öppet sätt i 

alla delar av verksamheten. Det ska skapa en tillit och tilltro till kommunen och verksamheterna. 

Öppenheten ska bidra till att Skien kommun upplevs som en inkluderande mötesplats. 

Kommunens etiska ramverk ska vara känt och efterföljt av alla medarbetare. Alla medarbetare i 

Skien kommun ska kännetecknas av följande värdegrund: lösningsorienterade, helhetsfokus, 

öppenhet och kommunikation (Skien kommune, 2019. s 3). Att vara ledare i en kommunal 

organisation ska vara spännande och utmanande. Organisationen styrs politiskt och förvaltar 

medborgarnas medel. Det finns ett stort intresse för kommunens verksamheter från medias håll. 

Det ställer krav på att ledare är engagerade och har en helhetsbild, använder sig av kommunens 

värderingar och visioner i utövningen av ledarskapet. Enligt kommunens värderingar ska ledaren 

kännetecknas av delegering, det är viktigt för att skapa ansvarsfulla medarbetare. Det förväntas 
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av en ledare att sätta krav och utmana medarbetare. Detta är värden som gäller för alla oberoende 

på vilken nivå som någon befinner sig på (Skien kommune, 2019. s. 3). Det finns två positioner i 

verksamheten som är viktiga på alla nivåer i organisationen, dessa kallas “Tillitsvalgte” och 

“Vernetjensten”. Det är dessa två tjänster som ser till att medarbetarnas intressen lyfts samt att 

viktiga råd och insikter från medarbetarna inte tappas bort i processen. Dessa två kan ses som en 

arbetsgivarrepresentant och måste ta de rådande bestämmelserna från arbetsgivaren i beaktning 

när de utför sitt arbete (Skien kommune, 2019. s. 4).    

Vidare skriver Skien kommun att nyckeln till ett effektivt ledarskap är delegation. Kommunen 

skriver att ledaren måste kunna delegera till medarbetarna så att de får friheten och möjligheterna 

som behövs för att kunna genomför uppgiften. Men det är fortfarande chefens ansvar att se till att 

gruppen uppfyller de satta målen och resultaten som efterfrågats av beställaren (Skien kommune, 

2019. s. 4). 

6.2.3. Rammeverk for enhetsleders eller seksjonsleders ansvar 

Skien kommun använder sig av ett dokument till sina enhetsledare och sektionsledare som heter 

“Rammeverk for enhetsleders eller seksjonsleders ansvar” från 2019. Dokumentet ska vara till 

hjälp för chefen i sitt vardagliga arbete för att kunna avgöra handlingsutrymmet och ansvaret 

som man har genom att använda detta tillsammans med delegationsordningen som finns inom 

kommunen. I dokumentet skriver de vidare vilka olika egenskaper som de vill att anställda ska 

besitta: lösningsorienterade, kunna se en helhetsbild, öppenhet, och kommunikation. Deras 

ledare ska besitta dessa fyra men även en femte egenskap är efterfrågad hos dem: delegering 

(Skien kommune, 2019. s. 1) 

Skien kommun skriver att det är enhets-/sektionsledarens uppgift att se till att: genomföra 

uppdraget så att det stämmer överens med kommunens målsättningar, ta tillvara på de anställdas 

resurser och sätta krav på medarbetarna och till sist ska ledaren se till att hålla budgeten som är 

uppsatt för projektet (Skien kommune, 2019. s. 1). Utöver detta har ledare i uppgift att strategiskt 

se över uppgiften för att hitta och förhindra eventuella problem som kan påverka utkomsten. Det 

innebär att ledaren kontinuerligt under arbetets gång måste hjälpa och stötta utförare i alla 

moment av projektet, från start till färdig produkt. Utöver att hålla ett öga på den specifika 

gruppen är ledarens roll att se till att gruppen arbetar i samma riktning som hela organisationen 
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samt att medarbetarna ska vara lojala mot de politiska beslut som fattas och respektera de 

ekonomiska målen och de rådande lagarna (Skien kommune, 2019. s.2).  

När det kommer till personalansvaret är det chefens och ledarens ansvar att rekrytera, 

introducera, erbjuda kompetensutveckling och följa upp gruppens arbete för att säkerställa att 

målen uppnås. Detta skriver Skien kommun ställer krav på chefen aktivt arbetar med personal 

planläggning, kompetens planläggning samt organisationsutveckling. Det ses av kommunen som 

ett arbete som kan få ett stort inflyttande från medarbetarna. Är medarbetarna samarbetsvilliga 

underlättar det för chefen att genomföra sina uppgifter. Det är chefens uppgift att följa upp HR-

arbetet som sker inom gruppen. Skien kommun skriver att det budgetansvarig som chefen har 

innebär att sätta upp en hållbar och realistisk budget utifrån de medel som finns att tillgå. Chefen 

har i uppgift att följa upp de satta ramarna samt se till att de hålls. Vidare skriver kommunen att 

chefen är material och processansvarig. Det innebär att det är chefens uppgift att se till så att 

materialet som produceras håller den standarden som är utlovad, denne följer alltså upp arbetet 

på ett lämpligt vis. Processansvarig innebär att man har ansvar för själva processen, där ingår att 

se till så att utförandet sker inom ramarna för de rådande lagarna samt att det sker på ett 

professionellt sätt (Skien kommune, 2019. s.2). 

6.2.3. Arbeidsgiverpolitikk 

”Arbeidsgiverpolitikk” dokumentet beskriver vad Skien kommun förväntar sig av sina anställda 

och sina ledare och chefer som är verksamma inom kommunen. Det ska ge direktiv för hur 

tjänstemän ska agera och verka inom kommunen. Målet med dokumentet är att förmedla 

kommunens visioner och mål angående en god arbetsgivarpolitisk. Skien kommun beskriver sig 

själva som ett komplext expertisföretag som ska förse invånaren med olika tjänster och service. 

Tjänsterna kan vara väldigt viktiga för invånarnas vardag. De olika välfärdstjänster som 

kommunen tillhandahåller gör att det finns många olika uppgifter för kommunen att utföra. För 

att kunna utföra alla olika tjänster krävs det både att chefer och medarbetare med goda 

färdigheter, attityder och förmågor finns i verksamheten. Det är dessa anställda som är de 

viktigaste delen i att se till att uppgifterna blir utförda. För att det ska bli möjligt att utföra 

tjänster på bästa sätt krävs en aktiv och medveten arbetsgivarpolitik. Skien kommun måste vara 

en seriös och förutsägbar arbetsgivare. Arbetsgivarpolitiken ska vara politisk och ha sin 

utgångspunkt från kommunfullmäktige. Det ska vara kommunfullmäktige som ger riktlinjer för 



30 
 

hur rekryteringen ska se ut. Ledaren ska ansvara för att de mänskliga resurserna i organisationen 

skyddas och utvecklas. Kommunens arbetsgivarpolicy används dagligen av kommunens ledare. 

HR-avdelningen ska ansvara för den övergripande strategiska arbetsgivarfunktionen och även stå 

för en akademisk ledarskapsfunktion (Skien kommune, 2018. Ss, 1-4).  

Kommunen önskar att anställda ska ha kunskaper, färdigheter och attityder för att bidra till en 

fortsatt positiv utveckling av uppgifter och arbetsmiljö. Skien kommun ska främja lärande 

mellan kollegor samt kunskapsöverföring, detta ska vara en del av den dagliga verksamheten. 

Det ska skapa en lärandeorganisation inom kommunen. De anställda ska få möjligheten att ta 

egna initiativ och fatta självständiga beslut. De anställda ska även ha möjligheten att utveckla 

sina professionella och sociala färdigheter. Denna kompetensutveckling ska ske inom 

arbetsplatsens ramvillkor och serviceområden. Dessa färdigheter ska utvecklas både när det 

gäller det nuvarande behovet, men även framtida behov. Den anställdas behov och önskemål av 

kompetensutveckling ska vara huvudpunkten i de samtal som förs mellan chef och anställda 

årligen. Mer omfattande kompetensutveckling kommer att ske via arbetsplatsens 

utvecklingsplaner (Skien kommune 2018. s. 5). 

Det är när anställda trivs och behärskar sina uppgifter som medborgarna inom kommunen 

kommer ha störst nytta av de utförda tjänsterna. Kommunens visioner och värderingar är viktiga 

samtidigt som den enskilt anställdas attityd och kunskap är viktiga faktorer i byggandet av ett 

gott förtroende. De anställda inom kommunen bidrar till en god utveckling genom att tala 

positivt om kommunen när det gäller arbetsplats och tjänsteleverantör. Detta är en viktig del i 

förtroendebyggandet samt rekryteringsarbetet. Om kommunen ska fortsätta att vidareutveckla de 

sociala uppgifterna som utförs inom budgetramen finns ett stort behov av att rekrytera och 

behålla kompetent personal. De olika förväntningarna och kraven förändras ständigt, detta måste 

speglas i kommunens rekryteringsarbete samt i kompetensutvecklingen (Skien kommune 2018. 

s. 5). 

Kommunen har en rekryteringshandläggare som ska kvalitetssäkra och professionalisera 

rekryteringen av nya anställda. De som anställs måste sedan utvärderas i linje med kommunens 

introduktionsrutiner. Kommunen har skapat en egen lönepolitik för att kunna erbjuda 

konkurrenskraftiga villkor, detta ska hjälpa till i rekryteringen. Kommunen ska vara ett lärlings- 
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och studentföretag som bidrar till kompetensutveckling och rekrytering internt till olika 

positioner (Skien kommune 2018. s. 5). För att uppnå rätt attityder samt förvärva kunskap och 

färdigheter ska kommunen främja en ledarstil som skapar en kultur som motiverar medarbetare 

att lära sig av sina egna handlingar. Kunskap ska sedan de anställda dela med andra för att lösa 

problem och utmaningar på alla nivåer i organisationen. Det ska finnas en kompetensutveckling 

som är anpassad till personalens arbetsuppgifter och behov (Skien kommune 2018. s. 5). 

Skien kommuns mål är att uppnå en jämställd organisation. Kommunen ska ta hänsyn till olika 

grupper, kön och sexuella läggningar. Det innebär att kommunen är villig att anpassa sig efter 

särskilda behov. Det ska ses som en styrka att det finns anställda som skapar en mångfald i 

organisationen eftersom detta är något som speglas i samhället och ger kommunen en bättre 

möjlighet att tillgodose alla behov i de tjänster som levereras. Det är kommunens 

rekryteringshandledare som tar hand om riktlinjerna för ökad jämställdhet och mångfald. Detta 

behandlas genom de olika urval som handledaren genomgår för att intervjua kvalificerade 

kandidater med olika bakgrund och kön. Kommunens lönepolitik tar även upp dessa frågor 

(Skien kommune 2018. s. 6). 

Ledaren ska hela tiden präglas av livserfarenhetsperspektivet och vara beredd att förändra 

arbetssituationen så långt som möjligt till de anställdas livssituation. Exempel på det var att 

tillmötesgå nyblivna föräldrars önskan att ta en minskad ställning i organisationen. Det ska se till 

att personal kan stanna och bidra under längre tid. Det ska skapa en bättre överföring av 

kunskaper och erfarenheter mellan anställda. Kommunens mål är att de anställda ska få 

möjligheten att behärska jobbet genom anpassade, planerade och förberedda åtgärder genom hela 

arbetslivet. Det betyder att de i ledningsroll måste skapa ett välfärdssystem under hela den 

anställdes arbetsliv (Skien kommune 2018. s. 6). Skien kommun har ambitioner att stärka och 

utveckla bra arbetsförhållanden. Det visas genom anställning av chefer som har ett engagemang 

för dessa frågor samt besitter en hög närvaro i organisationen. Ledaren ska tillsammans med sina 

anställda arbeta för att vidareutveckla en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är när anställda 

känner sig trygga, säkra, meningsfulla och hälsofrämjande. En bra arbetsmiljö ska sedan skapa 

välbefinnande, lärande för att sedan även öka effektivitet och kreativitet inom organisationen. 

Kommunen ska genomföra medarbetarundersökningar, dessa undersökningar ska vara 
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utgångspunkten för samtal mellan de anställda och chefen. Där samtalen syftar till att skapa 

utveckling inom arbetsmiljön på alla enskilda arbetsplatser (Skien kommune 2018. s. 7). 

Kommunens hälso- och säkerhetsarbete anses som en viktig del i att skapa en inkluderande 

arbetsplats. Ledaren måste arbeta kontinuerligt och systematiskt med dessa faktorer på 

arbetsplatsen. Detta ska ske i samarbete med fackliga representanter. Alla som är anställda är 

tvungna att delta i arbetet. För att öka personalens inflytande och deltagande hålls 

arbetsmiljömöten och medbeslutandemöten. Kommunen har ingått avtal för att skapa en 

inkluderande arbetsplats. Avtalet bygger på att fokusera extra mycket på arbetet för en 

inkluderande och hälsofrämjande arbetsplats för alla anställda. Arbetet kräver att kommunen 

utvecklar och förbättrar samt visar på en omstruktureringsförmåga. Omstrukturering innebär att 

garantera deltaganden för personalen, men också ökad information och goda processer som ska 

främja arbetsmiljön och därmed skydda de anställda (Skien kommune 2018. s. 7). 

7. Analys 
7.1. Eskilstuna kommuns Visioner  

I Eskilstunas visioner finns det delar som kan sorteras in under punkten kontroll och styrning. 

Eskilstuna menar att ett bra ledarskap är möjligt om kommunen har en ekonomi i balans och 

utnyttjar resursers maximalt. Det innebär att kommunen kan önska en starkare finansiell kontroll 

samt en ökad effektivitet inom organisationen när det gäller resursanvändande. Det finns delar i 

visionerna som återfinns i punkten disagreggering och konkurrens. Eskilstuna kommun vill 

skapa en kvalitativ rekrytering av personal, för att lyckas rekryteringen vill de vara en attraktiv 

arbetsgivare. Det kan innebära att kommunen vill vara med och konkurrera om personal från 

andra kommuner och privata aktörer. I visionerna finns delar som kan tolkas under punkten 

Ledningsroller och empowerment. Eskilstuna kommun vill använda den tid som effektivisering 

skapar till att ledaren ska se till att rätt person är på rätt plats, detta menar dom ska utveckla nya 

arbetsmetoder. Nyckeln till en effektivare och mer kvalitativ verksamhet är att alla i 

organisationen arbetar mot samma mål. Det kan handla om att ledaren ska delegera rätt uppgifter 

till rätt person samt leda organisationen som ett lag för att uppnå bättre kvalitet och effektivitet. 

I Eskilstuna kommuns visioner går det att urskilja att de förespråkar en ledare som är 

lagorienterad. Detta ses bland annat genom att de förespråkar god rekrytering och 
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utbildningsmöjligheter till sina medarbetare. Andra nyckelord i visionerna är innovation, 

kreativitet och en gemensam syn vilket även skulle kunna passa in på den lagorienterade 

ledarstilen. 

7.2. Riktlinjer för chef och medarbetare 

I dokumentet finns det vissa delar som kan sorteras in under punkten kontroll och styrning. 

Eskilstuna menar att ett bra ledarskap är möjligt om kommunen har en ekonomi i balans. Det kan 

innebära att kommunen har en stark finansiell kontroll samt en ökad effektivitet när det gäller 

resursanvändande. Det är viktigt för kommunen att cheferna är resultat och målinriktade. De 

chefer som arbetar för att nå resultaten arbetar mycket för att nå de mål och visioner som 

kommunen har satt upp. De ska sätta upp strategiska planer för att lyckas nå målen. Det skulle 

kunna handla om en ökad styrning för resultat och mål för att bli en effektivare organisation. 

Ledaren ska kunna utvärdera verksamheten för att kunna se till att alla krav, mål och önskade 

resultat blir uppfyllda. Det är viktigt att arbetet följs upp för att veta att alla krav blivit 

tillgodosedda. Det kan tyda på att kommunen önskar en tydlig uppföljning, för att veta om det 

går att sköta något på ett effektivare sätt. Det finns delar som kan sorteras in under 

disagreggering och konkurrens. Eskilstuna kommun önskar en kvalitativ rekrytering av personal 

och för att lyckas vill de vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan handlar om att kommunen vill 

vara med och konkurrera om denna personal det kan vara från både andra kommuner och 

näringslivet. 

Inom dokumentet finns idéer som kan tolkas som punkten ledningsroller och empowerment. 

Ledarna inom organisationen ska visa respekt för att de arbetar inom en demokratisk 

organisation, det innebär att det finns en tydlighet i att det är politiker som sätter målen och 

tjänstemännen utför. Det är viktigt att chefen styr medarbetare på ett sätt som gör att kommunens 

visioner och mål finns i hela organisationen. Det är alltså viktigt att cheferna följer de mål och 

visioner som sätts av politikerna. Det kan handlar om målstyrningen från politikerna samt att 

cheferna ska leda sina medarbetare mot just de uppsatta målen. Kommunen beskriver i 6 olika 

mål hur de önskar att en ledare och chef ska vara. Den första handlar om chefens kommunikativa 

förmåga, det är viktigt att chefen ska kunna förmedla mål och visioner i organisationen för att de 

ska kunna uppnås. Det handlar om att chefen ska kunna delegera uppgifter till anställda samt 

ställa krav på personalen. Ett sätt att sätta krav är att förmedla målen och visionerna och sedan 
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vara tydlig med att de ska följas. Chefens möjligheter att få alla i sin organisation att arbeta mot 

samma mål är avgörande. Därmed ska ledaren leda ett lag mot målen och se till att alla drar åt 

samma håll. Kommunen menar att kunna kommunicera och förmedla organisationens behov till 

en högre nivå är chefens möjlighet att ställa krav på personal inom andra nivåer än de själva.  

Delegering menar Eskilstuna kommun är något som ledaren inte får vara rädd för att använda sig 

av. Ledaren ska ha förtroende för sina anställda. Det kan tolkas som att Eskilstuna kommun 

önskar att delegering ska öka organisationens effektivitet. En chef som fått en uppgift är ansvarig 

för resultatet, då blir det extra viktigt för en chef att ha ett förtroende för att de anställda sköter 

sina uppgifter. Eskilstuna kommun säger att det är viktigt för en ledare att formulera tydliga krav 

både när det gäller de anställda och de olika uppdragen. Det kan tolkas som att ledaren måste 

vara tydlig med vad som krävs i och med att den kan styra med både piska och morot. I 

dokumentet finns delar som kan visa på punkten kund och empowerment. Eskilstuna kommun 

säger att det är kommunens invånare som använder tjänsterna som styr hur dessa ska se ut. Det 

kan innebära att det finns möjligheter för kunderna att påverka hur tjänsten ska se ut. Det finns 

även språk som tyder på att kommunen använder sig av punkten nytt språk. Kommunen 

beskriver brukarna som kunder, det kan innebära att kommunen använder sig av det nya språket. 

Det finns influenser från både den lagorienterande ledarskapsstilen och den uppgiftsorienterade 

ledarskapsstilen. När kommunen skriver om att det är invånarna, kunderna och brukarna som ska 

styra åt vilket håll organisationens resultat och arbete ska gå och att de ska vara en organisation 

som förespråkar att personer i en ledarposition måste besitta en helhetssyn samt vara mål- och 

resultatinriktade tyder det på att de eftersträvar en uppgiftsorienterad ledare med fokus på 

uppgiftens resultat och utförande. Kommunen menar på att för att kunna lyckas med detta 

behöver chefen och ledaren ha en god kommunikativ förmåga för att kunna ge medarbetarna de 

ramar och krav som organisationen har på uppgiftens resultat. Att följa upp arbetet och skapa en 

tydlig struktur till medarbetarna skriver kommunen i sina riktlinjer att de förväntar sig av sina 

chefer vilket är ytterligare två aspekter som passar in i den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen. 

För att lyckas med detta vill kommunen att chefen och ledaren tydliggör uppdraget för 

medarbetarna så att de vet vem som ansvarar för vad, vilka befogenheter som finns samt att 

chefen delegerar arbetet till rätt person och styr gruppen i rätt riktning för att uppgiften ska kunna 

bli utförd med gott resultat.   
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De har även många aspekter som tyder på att de vill att ledaren ska ha drag från den 

lagorienterande ledarskapsstilen. Exempelvis så vill de att deras chefer och ledare ska kunna 

sprida de visioner och den grundsyn som ledningen har ut till medarbetarna för att öka tillväxten. 

För att uppnå detta vill kommunen ha ledare som visar respekt och är lyhörda både gentemot 

medarbetarna och mot organisationen vilket är drag från den lagorienterande ledaren. Att ledaren 

har ett stort förtroende och engagera sina medarbetare och arbeta med respekt, delaktighet och 

lyhördhet passar in på den lagorienterande ledaren. Men för att lyckas med detta skriver 

kommunen att personen i en ledarskapsposition måste ha mod så denne kan styra gruppen i 

motgångar. Ledaren måste kunna skapa de förutsättningarna som behövs inom gruppen för att 

kunna uppnå de mål och visioner som de förmedlar samt vid behov ge det stöd som behövs för 

att medarbetaren ska kunna utföra sina uppgifter vilket är punkter som stämmer in på den 

lagorienterande ledaren. 

7.3. Medarbetarpolicy 

I dokumentet finns det delar som sorteras in under punkten styrning och kontroll. Eskilstuna 

kommun säger att deras anställda ska ha koll på vilka mål organisationen ska uppnå. De 

förväntas att bidra till att målen blir uppfyllda. Det visar på att kommunen kan ha ett mål- och 

resultatfokus. Kommunens anställda ska vara beredda på att förändra sitt sätt att arbeta och 

utvecklas för att tillgodose nya behov. Det kan innebära att kommunen vill ha en flexibel 

organisation som kan anpassa sig om de olika målen som sätts av politiker skulle förändras. 

Chefen ska arbeta för att det ska ske en kompetensutveckling inom organisationen för att 

tillgodose verksamhetens behov av personal inom olika områden. Det kan vara för att chefen vill 

effektivisera sina medarbetare samt göra medarbetarna redo att anpassa sig efter nya mål och 

krav som ställs av politiskt tagna beslut.  

Det finns delar i dokumentet som kan tolkas in under punkten disaggregering och konkurrens. 

Kommunen skriver att de ska bemöta alla på ett positivt sätt och på det sättet få nöjdare kunder. 

Det kan betyda att kommunen vill konkurrera med företag eller andra kommuner. Kommunen 

vill att de anställda ska kunna anpassa sig till nya sätt att arbeta på bland annat genom 

utveckling. Det skulle kunna innebära att kommunen snabbt vill kunna anpassa sina tjänster om 

marknaden skulle förändras, vilket skulle kunna skapa problem ur en konkurrenssituation. 

Eskilstuna kommun säger att det är viktigt för ledaren att föra samtal med både facket och 
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medarbetarna för att främja ett gott arbetsklimat. Det kan ses som ett försök av kommunen att 

försöka behålla sin arbetskraft genom att locka med bra förhållanden. Då kanske anställda väljer 

att stanna kvar trots erbjudanden från andra aktörer eller kommuner. Eskilstuna kommun säger 

att de har en lönesättning som ska kunna locka nya rekryteringar av kompetent personal. Det kan 

innebära att Eskilstuna kommun försöker konkurrera om arbetskraften från andra aktörer som 

erbjuder arbete. 

I texten återfinns delar som kan kopplas till punkten ledningsroller och empowerment. 

Kommunen beskriver att medarbetarna ska ansvara för de uppgifter de får att implementera. Det 

kan innebära att kommunen kräver att det ska finnas ett tydligt personligt ansvar för de uppgifter 

som de anställda har fått. Eskilstuna kommun säger att det finns ett stort ansvar när det kommer 

till att tjänstemännen ska implementera politiska beslut. Att vara ledaren i kommunen menar 

Eskilstuna är att hela tiden arbeta tillsammans med de anställda för att uppnå målen. Det kan 

bero att kommunen önskar att ledaren ska ha ett synsätt som innebär att leda ett lag. Det finns 

krav på att chefen inom kommunen ska ha respekt för den demokratiska processen. Chefen ska 

se till att de beslut som tagits ska bli implementerade. Det kan tyda på att kommunen anser att 

det är viktigt att det är politiker som sättet målen och tjänstemännen implementerar. Eskilstuna 

kommun skriver att det är viktigt för kommunen att främja mångfald samt se till att alla kön 

behandlas på lika sätt. Detta kan ses som att ledaren ska arbeta för att leda sitt lag att arbeta på ett 

bra sätt. Chefen har ett ansvar att se till att medarbetarna har möjligheter att kompetensutvecklas, 

men det ligger också hos medarbetarna att delta i arbetet för kompetensutveckling. Det kan 

innebära att ledaren kan ta till dessa åtgärder för att leda laget till målen att utveckla sin personal 

för nya utmaningar. Eskilstuna kommun säger att deras lönesättning ska främja goda 

arbetsinsatser, men även främja de som följer kommunens mål och värderingar. Cheferna kan 

alltså ha möjligheten att styra med piskan och moroten. I detta fall kan löneförhöjning främja en 

god insats av medarbetarna om det används som en morot i arbetet mot målen. Chefen kan även 

belöna de som uppträder enligt kommunens visioner och mål. 

I det empiriska materialet finns delar som kan sorteras in under punkten kunden och 

empowerment. i texten säger kommunen att anställda förväntas att ha ett gott bemötande till alla 

när de utför sina tjänster. Det kan tyda på att kommunen vill uppnå kundnöjdhet för att tillgodose 

beställarens önskemål. Kommunen vill att de anställda ska kunna förändra sig om servicen får 
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nya krav på sig. Det skulle kunna betyda att om kunderna ställer nya krav på servicen vill 

kommunen snabbt kunna förändra arbetssättet för att tillgodose kunden. Kommunen skriver att 

de ska använda sin mångfald för att skapa framgång. Det kan innebära att kommunen vill 

använda mångfalden för att skapa en bättre kvalité och mångsidighet i servicen för att nå olika 

målgrupper. Inom punkten nytt språk beskriver Kommunen sig själva som en koncern samt att 

de använder begrepp som kund, det innebär att kommunen kan anammat några nya ord och 

begrepp som finns inom det privata näringslivet.  

I dokumentet kan vi se att de värdesätter uppgifts-, lag- och även lite lagomrienterade 

ledarskapet. Som de skrivit i de övriga dokumenten med så värdesätter de att chefer och 

medarbetare arbetar gemensamt för att uppnå de mål, visioner och resultat som efterfrågas. 

Vidare delar som skulle kunna tolkas som uppgiftsorienterat i detta dokument är att kommunen 

poängterar att de tjänster som producerats ska bibehålla en god kvalitét och service med 

vetskapen om att det som ses som god service och kvalitet kan variera vilket gör deras arbete till 

något som måste vara flexibelt för att uppgifterna alltid ska genomföras med mottagaren i första 

rummet.    

De fokuserar på möjligheter och personlig utveckling som ska ge ett positivt resultat för 

organisationen samt delaktighet i beslutsfattande processen. Kommunen skriver att det är chefens 

ansvar att se till att medarbetarna kan utvecklas samt att de individuella förutsättningarna ska tas 

i beaktning. Det ska även vara en tydlig sammanhållning genom hela organisationen ända från 

toppen där visionerna bildas till medarbetarna som utför arbetet för att uppnå visionerna. Tillsist 

förespråkar kommunen god hälsa vilket gör att de ställer krav på cheferna inom kommunen att 

främja och ge möjligheterna till att upprätthålla en god balans mellan privatlivet och arbetslivet, 

denna del kan kopplas till den lagomorienterade ledarskapsstilen.  

7.4. Skien kommuns visioner 

I texten går det att finna delar som kan sorteras in under punkten kontroll och styrning. 

Kommunen beskriver i sina visioner vikten av att ha trevliga och öppna bemötanden för att skapa 

tillit och tilltro, samt att skapa en öppen mötesplats kan vara ett sätt för kommunen att 

konkurrera med andra kommuner eller andra företag som erbjuder deras tjänster. I dokumentet 

kan man sortera in delar som handlar om punkten ledningsroller och empowerment. Skien 
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kommun menar att ledaren i verksamheten ska vara engagerad och utmana och ställa krav på de 

övriga anställda. Ledaren präglas av delegering och på det sättet skapa mer ansvarstagande 

arbetare. De beskriver att delegering är nyckeln till ett effektivare ledarskap. Ledaren ska utmana 

medarbetare oberoende på vilken nivå de är på. Medarbetarna ska via delegeringen få den frihet 

de behöver för att kunna genomföra arbetsuppgiften. I texten kan man tyda att ledaren ska 

delegera och leda organisationen likt ett lag samt att ledaren ska ställa krav på de anställda och 

utmana dom visar på att ledaren har möjligheten att använda sig av piskan och moroten. Delarna 

med att utmana och ställa krav kan ses som ett sätt för ledaren att försöka leda organisationen till 

att uppnå de mål och resultat de har som krav på sig. Kommunen menar att ledaren har ansvaret 

för hur organisationen uppnår de uppsatta målen samt ha krav på resultatet. Det kan kopplas till 

att det är tjänstemännen som ska implementera policys och mål som sätts av politikerna, där 

menar kommunen att det är viktigt att den som får en uppgift hålls ansvarig för resultatet. I 

visionerna tar Skien kommun upp delar som kan sorteras in under punkten kund och 

empowerment. I visionen tas det upp att chefen hålls ansvarig för att möta de krav på servicen 

som sätts av beställaren. Det visar på att beställaren har fått en viss makt på utbudet av service. 

Det betyder att beställaren även har fått en möjlighet att påverka hur servicen ska se ut för just 

dem. Det innebär att kommunen ger makt till kunden att påverka hur de önskar att servicen ska 

se ut.  

Bland Skiens visioner går det att urskilja att de eftersträvar både uppgiftsorienterat- och 

lagorienteratledarskap. De vill ha chefer och ledare som är lösningsorienterad, har ett 

helhetsperspektiv samt delegerar vilket passar in på den uppgiftsorienterade ledaren. Kommunen 

trycker lite extra på att det är just delegering som är nyckeln till effektivt ledarskap och att det är 

chefens ansvar att se till att de bestämda målen och resultaten uppnås av gruppen. Vidare skriver 

kommunen om en ledare som passar mer in på den lagorienterade, denna personen kan engagera, 

sprida kommunens visioner och strävar efter en god kommunikation och öppenhet. De vill att 

medarbetarna får den frihet som behövs i genomförande av uppgiften vilket stämmer väl in på 

den lagorienterade ledarskapsstilen. 

7.4. Rammeverk for enhetsleders eller seksjonsleders ansvar 

inom dokumentet Rammeverk for enhetsleders eller seksjonsleders finns det delar i texten som 

passar under punkten styrning och kontroll. Dokumentet säger att chefen ska se till att utföra 
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projekt inom den tillsatta budgeten, Det kan visa på en hårdare finansiell kontroll. Ledaren måste 

under arbetets gång förutse och finna olika potentiella problem. Det kan tolkas som att chefen 

hela tiden måste utvärdera situationen för att veta vad som kan hända samt veta hur problemen 

ska lösas. Chefen måste se till att respektera de finansiella målen som är uppsatta för projektet. 

Det kan innebära att ledaren måste genomföra konstanta utvärdering samt ha respekt för 

finansiella mål. Chefen har till uppdrag att följa upp gruppens arbete samt se till att gruppen har 

uppnått de mål som var uppsatta. Ledaren måste arbeta med personalplanläggning och utvärdera 

vad organisationen har för kompetens och vad den behöver kompletteras med. Chefen ska sätta 

en hållbar och realistisk budget för organisationen, samt följa upp nyanställda för att se hur de 

arbetar genom att följa upp HR-arbetet. Det är även chefens uppdrag att se till att ekonomiska 

ramar efterföljs under året. Detta genom att utvärdera gruppens arbete. Chefen har ansvaret för 

det som verksamheten producerar och ska kontrollera och se till att produkten håller den kvalitén 

som utlovas. Det kan innebära att chefen ska göra uppföljningar på det arbetet. Chefen ska även 

se till att detta sker inom lagstiftningen och på ett professionellt sätt. Alla punkter tyder på att 

chefen har ett tydligt ansvar att hålla budgeten samt följa upp alla delar i verksamheten, samt 

granska att allt sker inom visionens ramar. Chefen ska även arbeta med utveckling av såväl 

verksamheten som personalen. Det kan visa på att chefen ska hålla en stram budget samt följa 

upp verksamheten för att försäkra sig om att en god hålls god kvalité och effektivitet. 

I dokumentet beskrivs delar som passar in under punkten ledningsroller och empowerment. 

Dokumentet beskriver att en ledare ska se till att de målen som sätts av politiker ska uppfyllas. 

De ska även genomföras och arbetas med målen på ett sätt som politikerna önskar. Det kan 

innebära att ledaren ska ansvara för implementering och politikerna ansvarar för den 

demokratiska processen. Enligt Skien kommun har ledaren ett ansvar att ta tillvara på 

personalresurser. En ledare inom Skien kommun ska även hjälpa och stötta sina medarbetare 

under arbetets gång. Samt leda alla de anställda mot samma mål. Det kan tolkas som att ledaren 

ska vara en leda sitt lag och se till att alla resurser tas till vara på, ledaren ska alltså delegera och 

ge ansvar tills sina medarbetare men även stötta och hjälpa. Kommunen säger att ledaren ska 

ställa krav på medarbetarna. Det kan betyda att ledaren ska kunna leda både med piskan och 

moroten beroende på situation. 
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I dokumentet går det även här att urskilja både uppgift-och lagorenterade ledarskaps 

antydningar. Skien kommun pratar om delegering och att arbetet måste stämma överens med de 

målsättningar och budgeteringar som kommunen beslutat.  Mål-och resultatfokus är något som är 

starkt hos den uppgiftsorienterade ledaren samt att kunna ställa tydliga krav och förväntningar 

samtidigt som de håller en realistisk budget. Detta är något som kommunen eftersträvar hos sina 

ledare. 

När det kommer till de delar som antyder på att Skien kommun förespråkar ett lagorenterat 

ledarskap i dokumentet kan det tydas att de förespråkar ledare som är lösningsorienterade, 

arbetar med öppenhet och tydlig flervägskommunikation samt förhindra att problem uppstår 

genom att lösa de i ett tidigt skede. De förespråkar en ledare som ska styra gruppen i samma 

riktning som resterande organisationen och att planlägga och använda att resurser på rätt ställe. 

 

7.5. Arbeidsgiverpolitikk 

I dokumentet finns delar som kan sorteras under punkten kontroll och styrning. Kommunen 

använder sig av den personal som blivit kompetens utvecklad inom kommunen för att kunna 

utveckla sina anställda att ta ett större ansvar i organisationen. Ledaren ska utvärdera sina 

nyanställda att efterfölja de värden som kommunen har. Den del i texten handlar om att 

kommunen följer upp om de har tagit rätt beslut med att anställa ny personal samt fått den 

eftersökta kompetensen. En ledare i kommunen ska främja en meningsfull arbetsplats för de 

anställda som uppfattas som säker och hälsofrämjande. Det ska genomföras för att få hög 

närvaro på jobbet inom organisationens alla tjänster. Ledaren ska genomföra olika uppföljningar 

i form av medarbetarenkäter för att det ska gå att se om denna utveckling går åt rätt håll. Det kan 

tolkas som att ledaren ska ägna sig åt att utvärdera hur ser ut situationen. 

I dokumentet fanns möjligheten att sortera in delar från punkten konkurrens och disaggregering. 

Kommunen beskriver att de önskar att arbeta med kompetensutveckling inom organisationen för 

att bli bättre. Denna del handlar både om att de vill bli effektivare och att hålla sig 

konkurrenskraftiga. Kommunen beskriver att de vill ha ett gott rykte för att kunna locka till sig 

personal med hög kompetens, för att hålla sig konkurrenskraftiga, samt kunna utveckla de olika 

service som de redan tillhandahåller. De beskriver att det ska genomföras inom den angivna 
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budgeten vilket innebär att detta ska främja effektiviteten för att kunna göra mer för de resurser 

som finns tillgängliga. Kommunen påstår att det hela tiden ställs nya och högre krav på 

kommunens service det kan tyda på att det finns en konkurrenssituation eftersom kraven höjs 

hela tidén från invånarna. Kommunen har infört ett program för att kunna ge anställda bättre 

villkor och lön för att kunna locka kompetent arbetskraft. De nämner också att det är nödvändigt 

att ha en kompetent personal för att kunna leverera tjänster av både högre kvalité med högre 

effektivitet. Alla de olika parametrar kan handlar om att kommunen har vidtagit olika åtgärder 

för att öka både sin kvalité och effektivitet när de ska leverera tjänster. Kommunen tar upp att det 

är en styrka om kommunens personalstyrka har en mångfald både när det gäller etniciteter och 

kön. De ser det som en fördel för att kunna tillgodose de tjänster som kommunen ger ut. Det ska 

hjälpa till att öka kvalitén på tjänsterna. Det ska även återspegla sig i lönerna som ska främja just 

mångfald i personalen. Det kan också vara ett sätt att öka effektivitet och kvalité eftersom 

personalstyrkan har olika erfarenheter och kunskaper. 

I dokumentet finns delar som går att koppla till punkten om lednings roll och empowerment. 

Skien kommun beskriver att en ledare är den som är ansvarig för resultatet som presenteras. Det 

gör att det finns ett fokus på de resultat som presenteras av den enhet som ledaren har ansvar för. 

De skriver i sitt dokument att det finns utrymme för de anställda att ta självständiga beslut samt 

bli delegerade uppgifter. Det kan betyda att en ledare ska delegera till andra anställda som tar 

ansvar för att uppgiften blir utförd, för att sedan kunna stå för resultatet. Det kan innebära att det 

är viktigt att en ledare delegerar och ger anställda ansvar för uppgifter. Enligt Skien kommun ska 

ledaren stötta nyanställda och se till att de vet vad som gäller samtidigt som chefen ska leda 

utvecklingen av personalen som redan finns. Detta tyder på att ledaren ska leda sitt lag och 

hjälpa nyanställda samt utveckla redan anställda personal. Kommunen tycker att det är viktigt att 

ledare kan anpassa arbetsmiljön på ett sådant sätt att det passar allas livssituation. Det ska främja 

att anställda blir kvar längre och på det sättet ska kunskap kunna spridas i organisationen mellan 

anställda. Det ska göra att organisationen får en överföring av den expertis som olika anställda 

har samlat på sig. Att kunskap överförs mellan anställda i en organisation kan vara ett sätt att öka 

effektiviteten och kvaliteten i kommunen, samt att det lag som ledaren ska leda blir tätare och 

rikare på erfarenheter, det kan i sin tur hjälpa ledaren att styra mot målen. 
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I dokumentet finns delar som går att sortera in under punkten kund och empowerment. Skien 

Kommunen anställer personal från olika bakgrunder och kön för att öka kvalitén på deras 

service. Det kan vara ett sätt för kommunen att kunna konkurrerar med andra aktörer som 

erbjuder tjänster som kräver olika förståelser och olika synvinklar och kräver en personalstyrka 

som ska vara av mångfalds karaktär, för att kunna tillgodose allas behov fullt ut. Det kan vara ett 

sätt för kommunen att tillgodose kundens behov eftersom människor har olika önskemål. Det 

finns också delar som sorteras in under punkten nytt språk i dokumentet beskriver kommunen sig 

som ett expert företag. Det visar på att de i vissa fall ställen använder sig av det nya språket.  

I dokumentet från Skien går det att urskilja två olika ledarskapsstilar men till skillnad från de 

tidigare så är det nu lagorienterad och lagomorienterad som det går att se influenser från. Det 

kan tolkas som att det är den lagorienterade ledarskapsstilen som förespråkas av kommunen när 

de skriver om att skapa motiverade medarbetare som ska lära sig av sina handlingar genom att ta 

egna initiativ och fatta självständiga beslut på en arbetsplats som ska inkludera alla. Den 

lagomorienterade ledarskapsstilen skulle kunna ses i detta dokument genom att chefen och 

ledaren ska skydda sina anställda och se till att de mänskliga resurserna har möjlighet att 

utvecklas i sin egen takt. Kommunen förespråkar en jämställd arbetsplats som är anpassningsbar 

utifrån medarbetarnas behov vilket gör att de är villiga att förändra arbetssituationen utifrån de 

anställdas livssituation vilket kan tyda på en stark influens av den lagomorienterade 

ledarskapsstilen. 
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8. Analysschema enligt idealtyperna 
NPM 
nycklar 

Styrning och 
kontroll 

Disaggregering 
och konkurrens 

Ledningsroller och 
empowerment 

Kund och 
empowerment 

Nytt språk 

Eskilstun
a 

• Ekonomi i 
balans. 

• Utnyttja 
resursers 
maximalt. 

• Organisations 
effektivitet. 

• Nå mål och 
resultat 

• Utvärdering  
• Uppföljning 
 

• Attraktiv 
arbetsgivare. 

• Attraktiv 
lönesättning 

• Positivt 
bemötande 

• Anpassning 
till nya 
service krav 

• Gott 
arbetsklimat 

• Politiker sätter 
mål, tjänstemän 
implementerar. 

• Rätt person är 
på rätt plats 

• Delegering 
• Leda 

medarbetarna 
mot målen 

• Ställa krav 
• Ansvarig för 

resultatet  
• Ledare som 

leder sitt lag. 
• Personalutveckli

ng för att nå 
mål. 

• Lönesättning 
som morot. 

• Kunder kan 
påverka 
tjänsten. 

• Positivt 
bemötande. 

• Mångfald för 
att anpassa 
efter kundens 
behov. 

• Förändrings-
barhet efter 
nya krav från 
beställare. 

• Kunder 
• Koncern 

Skien • Utvärdering 
• Projekt inom 

tillsatt 
budgeten. 

• Respektera de 
finansiella 
målen. 

• Uppföljning 
• Hållbar och 

realistisk 
budget. 

• Konkurrenskr
aftiga 

• Utveckla de 
olika service. 

• Högre kvalité 
och högre 
effektivitet. 

• Göra mer 
för resurserna
. 

• Anpassa löner 
för 
rekrytering av 
kompetent 
och 
mångsidig. 

• Trevliga 
bemötanden. 

• Tillit och 
tilltro. 

• Fokus på 
resultat. 

• Resultatet 
ansvarig. 

• Delegera 
• Hjälpa 

nyanställda  
• Utveckla 

personal. 
• Överföring av 

expertis. 
• Implementera 

målen som sätts 
av politiker. 

• Tillvarata 
personalresurser
. 

• Ställa krav. 
 

• Förespråka 
mångfald  

• Tillmötesgå 
krav på 
servicen 

• Expertföreta
g 

• Beställare 
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Ledarskapsstilar Lagomorienterat 
ledarskap 

Lagorgenterat 
ledarskap  

Klient 
ledarskap 

Uppgiftsorienterat 
ledarskap 

Eskilstuna • Balans mellan 
privat- och 
arbetsliv. 

• Innovation och kreativitet 
förespråkas. 

• Gemensam syn 
• Lyhördhet 
• Respekt  
• Engagemang  
• Delaktighet  
• Mod 
• God ambassadör  
• Kunskapen att skapa 

goda förutsättningar.   
• Delegation 
• Stöd genom samtal. 
• Förtroende från ledaren 

till medarbetaren. 
• Starkt samarbete mellan 

chef och medarbetare. 

 
• Invånarna, 

kunderna och 
brukarna styr 
uppgifterna som ska 
utföras. 

• Resultat- och 
målinriktat. 

• Strategiskt tänkande  
• God 

kommunikation av 
mål och visioner. 

• Tydlighet 
• Krav, tydlig 

uppföljning och 
utvärdering. 

• Tydlig struktur 
• Genomför 

uppgifterna 
• Arbetet ska gynna 

invånarna. 
• Delegation 
• Strategiskt tänkande 
• Balans mellan resulta  

och ekonomi. 
• God service och 

kvalitét 

Skien • Skydda och 
utveckla de 
mänskliga 
resurserna. 

• Sträva efter en 
jämställd 
organisation.  

• Anpassa 
arbetssituationen 
så långt som 
möjligt för de 
anställdas 
livssituation. 

• Anpassa efter 
medarbetarnas 
specifika behov.  

• Tillit och tilltro 
• Helhetsbild 
• Öppenhet och 

kommunikation. 
• Engagemang  
• Frihet i genomförande- 
      processen. 
• Lösningsorienterad  
• Hitta och lösa ev. 

problem. 
• Erbjuda hjälp och stöd 

om det behövs.  
• Personal planläggning, 

kompetensutveckling 

 
• Lösningsorienterat 
• Effektivt ledarskap 

genom delegering. 
• Genomföra 

uppgifterna utifrån 
de mål, visioner och 
bestämmelser som 
finns.   

• Använda och ställa 
krav på de resurser 
som finns. 

• Upprätthålla en 
hållbar och 
realistisk budget. 

• Uppföljning   
• Processansvarig  
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• En inkluderande 
arbetsplats.  

samt 
organisationsutveckling. 

• Goda färdigheter, 
attityder och förmågor.    

• Ge medarbetarna 
möjlighet till initiativ och 
eget beslutsfattande.  

• Trivsel bland 
medarbetarna, en kultur 
som bidrar till 
motivation.  
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9. Resultatredovisning  
 
Syftet med studien var att undersöka om NPM har påverkat Eskilstuna kommuns och Skien 

kommuns policyer gällande ledarskap. Utifrån den studie som vi genomförde kom vi fram till att 

det var mycket färre skillnader mellan de två valda fallen än vi hade trott från början. Både den 

svenska och norska kommunens policydokument rörande ledarskap hade tydliga influenser från 

många av NPMs tankar. Även det ledarskapet som kan tänkas förespråkas utifrån deras 

dokument stämde överens med en NPM ledare. Båda kommunerna hade ett starkt fokus på 

resultat och mål vilket kan tyda på att de förespråkar “uppgiftorienterat” ledarskap. De använde 

sig av färre nyckelord gällande “klient- och lagomoienterat” ledarskap i deras dokument vilket 

kan tyda på att de inte förespråkar dessa.  

 

Eftersom vi bara undersökte en kommun i vardera land kan vi inte säga om den starka influenser 

av NPM finns i alla kommuner i hela landet, för att kunna dra ett sådant samband hade det 

behövts en större studie med fler fall. De delar från NPM som vi kunde finna flest kopplingar till 

i dokumenten var gällande “Ledningsroller och empowerment” detta kan bero på att vi främst 

analyserade dokument som rörde ledarskap om en studie skulle fokusera på någon annan typ av 

policyer skulle resultaten kunna skilja sig åt. 

 

10. Diskussion 
 
För att arbeta vidare med denna uppsats tänker vi att en idé skulle vara att titta på flera fall för att 

på så sätt få en större spridning och kanske kunna se hur NPM har påverkat kommuner runt om i 

landet för att kunna arbeta fram ett generellt uttalande om hur spridningen av NPM ser ut i 

landets dokument. Eftersom vår studie bara tittar på två specifika fall finns risken att de är 

extremfall där NPM fått ett större inflytande än vad det egentligen har i resten av landet och 

därför blir missvisande för hur verkligheten faktiskt ser ut vilket gör att de inte kan användas 

som generalisering.  

 

Vid en större studie skulle även forskning om hur implementeringen faktiskt ser ut i 

organisationerna vara intressant att titta på för att kunna se om policyernas NPM tankar används 

i det dagliga arbetet eller om det bara är på pappret. Det kan tänkas att vi hade fått se en annan 
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typ av ledare i verkligheten än de som vi kunde urskilja från deras dokument, detta kan kanske 

beror på att ledarna inte har samma möjligheter i olika enheter och därför utövar annorlunda 

ledarskap än det som förespråkas av kommunen. Men det kan vi inte ta reda på utan att 

undersöka själva organisationens faktiska arbete istället för deras dokument. En annan tanke om 

varför vi inte fann så många drag från lagomorienterat ledarskap och klientorganiserat ledarskap 

kan vara att dessa kan av vissa tolkas lite mer negativa då de kan påverka resultat och 

effektiviteten som finns hos gruppen.    
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