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Abstract 
This paper is about governance and management in the municipality of Karlstad. The study 

aims to explore how New Public Management and Trust based governance and management 

can contribute to an understanding of the centrally communicated  governance and 

management. The main question that is to be answered in this paper is What dominant 

elements of Trust based governance and management as well as New Public Management 

can be found in the centrally communicated governance and management of the municipality 

of Karlstad? 

 

The question is answered by an idea analysis. Two management trends are being used to 

explore the empirical material that consists of steering documents and interviews with 

representatives of the municipal management. The two trends that are used as theoretical base 

and ideal types for this study are New Public Management and Trust based governance and 

management. The relevance of the study lies in the fact that the Swedish government has a 

work in progress on changing the course of the governance throughout the public sector, from 

New Public Management to Trust based governance and leadership. The overall problem 

scenario is based on the assumption that some of the central elements of New Public 

Management has led to an disproportionate increase in administration, which in the end has 

led to a non- efficient usage of the public resources. By examining the existing governance 

and management in a Swedish municipality today we get a better situation image of which 

areas that are, more or less explicitly stated, characterized by the two trends. Thus both trends 

can be said to represent the old and the new as the government's ambition is to replace parts 

of one with the other. The result of the study shows that by looking at different areas you are 

able to locate the two trends in varying extent. The trends by themselves are not enough to 

get a clear image of the governance and management in Karlstad, yet together they form what 

is best described as a hybrid model.   
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om styrning och ledning i Karlstad kommun. Studien syftar till att 

undersöka hur New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till 

en förståelse för den centralt kommunicerade styrningen och ledningen. Den övergripande 

problemställningen som besvaras i studien är Vilka dominerande inslag av Tillitsbaserad 

styrning och ledning samt New Public Management återfinns i den centralt kommunicerade 

styrningen och ledningen av Karlstads kommun? 

 

Frågeställningen besvaras med en idéanalys. Två styrningstrender används som idealtyper för 

att utforska det empiriska materialet som består av styrdokument och intervjuer med 

tjänstemän inom kommunledningen. De två trender som utgör teoretisk grund är New Public 

Management och Tillitsbaserad styrning och ledning. Studiens relevans ligger i den svenska 

regeringens pågående arbete med att förändra hela styrkedjan inom den offentliga sektorn, 

från New Public management till Tillitsbaserad styrning och ledning. Den övergripande 

problembilden baseras på antagandet att vissa centrala delar i New Public Management har 

lett till en oproportionerlig ökning av administrativa arbetsuppgifter, vilket i slutändan lett till 

en ineffektiv användning av de offentliga resurserna. Genom att undersöka befintlig styrning 

och ledning i en svensk kommun idag får vi en bättre nulägesbild av vilka områden som, mer 

eller mindre uttryckligen, präglas av de två trenderna. Således kan de båda trenderna sägas 

representera det gamla och det nya då regeringens ambition är att ersätta delar av den ena 

med den andra. Resultatet av studien visar att genom att se på olika områden är det möjligt att 

lokalisera element från de två trenderna i varierande utsträckning. De båda trenderna var för 

sig är dock inte tillräckliga för att skapa sig en rättvis bild av den centrala styrningen och 

ledningen i Karlstad kommun. Tillsammans bildar de vad som bäst beskrivas som en 

hybridmodell. 
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Förord 
Ett stort tack riktas till min handledare Inga Narbutaite Aflaki för goda råd under arbetets 

gång samt till de intervjuade tjänstemän på Kommunledningskontoret i Karlstad som varit 

vänliga nog att sätta av tid och öppenhjärtigt besvara de frågor jag haft. 
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1. Inledning 
 

I budgetpropositionen 2014 tog den svenska regeringen ett första steg mot en omfattande 

utredning av nya styrmodeller i offentlig sektor.1 Rubriken i pressmeddelandet som 

publicerades 23 oktober samma år löd Ny styrning bortom New Public Management som kan 

beskriva den styrningstrend som dominerat offentlig sektor de senaste decennierna.2 Den 16 

juni 2016 beslutade regeringen genom Finansdepartementet i ett kommittédirektiv att inrätta 

en delegation med uppdrag att utveckla styrningen i hela styrkedjan i den offentliga sektorn.3 

Beslutet var ytterligare ett steg i riktning mot införandet av den omfattande reform som 

regeringen valt att kalla för Tillitsreformen. Tillitsreformen syftar till att utveckla 

styrningsformerna inom offentlig sektor för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter 

och större nytta för medborgarna.4 Den problembild som uppställs med nuvarande styrning 

grundas i huvudsak i den mål- och resultatstyrning är karaktäristisk för New Public 

Management (NPM). Finansdepartementet beskriver den övergripande problembilden på 

följande sätt. 

 

Om mål- och resultatstyrning bryts ned på en alltför detaljerad nivå ökar risken för 

suboptimering och bristande helhetssyn. Utöver att detta i vissa fall har bidragit till en icke 

ändamålsenlig ökning av administrationen, riskerar det också att leda till att de gemensamma 

resurserna inte används effektivt. Det har också, i vissa fall, lett till en styrning som minskat 

utrymmet för medarbetarna att, baserat på yrkeskunnande och erfarenhet, organisera sitt 

arbete på det sätt som bäst gagnar verksamheten och medborgarna. Det sätt som kontrollen 

och uppföljningen har utförts på har dock bidragit till en ökad och i vissa fall onödig 

administration samt även vissa snedvridande incitament.5  

 

I direktivet pekar Finansdepartementet på hur allt mer omfattande administrativa uppgifter 

har medfört att vissa yrkesgrupper inte har kunnat ägna den tid till sina kärn- eller 

huvuduppgifter i den utsträckning som de upplever att de behöver för att bäst kunna utföra 

                                                             

 
1 Finansdepartementet, Ny styrning bortom New Public Management, 2014. 
2 Finansdepartementet, Ny styrning bortom New Public Management, 2014. 
3 Dir. 2016:51 s. 9. 
4 Finansdepartementet, Tillitsreformen, 2017. 
5 Dir. 2016:51 s. 9-10. 
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sina uppdrag. Den mål- och resultatstyrning som infördes för att effektivisera den offentliga 

styrningen har i vissa fall haft motsatt effekt på grund av ökad byråkratisering.6 Stig Montin 

(2015) beskriver utvecklingen i den svenska förvaltningen från tilltrobaserad styrning, till 

misstrobaserad styrning som allt mer intensiv under de senaste åren. Montin (2015) kopplar 

utvecklingen till NPM och de olika kontrollmekanismer som förespråkas inom trenden som 

medfört att resurser, tid och kompetens går till att granska och att göra sig granskningsbar i 

allt högre utsträckning.7  Det arbete som nu görs handlar om att utveckla en ny 

styrningsfilosofi i offentlig sektor baserad på tillit. Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) 

siktar inte till att helt upphöra med mål- och resultatuppföljning utan att balansera behovet av 

kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet.8 Trots att arbetet med 

införandet av en ny styrmodell fortfarande är i sin linda så finns det fog för att tala om ett 

omfattande försök till riktningsförändring inom offentlig styrning. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och forskningsdesign 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka förstå hur NPM och TSL kan bidra till 

en förklaring av den styrning och ledning som kommuniceras centralt i en svensk kommun. 

Den kommun som undersöks är Karlstad och det empiriska materialet i studien består av 

övergripande styrdokument för kommunen samt intervjuer med högre tjänstemän med god 

insyn i frågorna på central nivå inom kommunledningen. Genom att undersöka den befintliga 

styrningen och ledningen i en svensk kommunen idag får vi en bättre nulägesbild av vilka 

områden som redan idag, mer eller mindre uttalat, präglas av NPM respektive TSL. Således 

kan de båda styrningstrenderna sägas representera det gamla och det nya såtillvida att 

regeringens ambition är att ersätta delar av NPM med TSL. Regeringens ambition är dock 

inte att helt förkasta de centrala idéerna inom NPM, vilket gör liknelsen något missvisande. 

En del av denna studie ägnas därför till att reda ut de grundläggande skillnaderna mellan de 

båda trenderna. Vad denna studie bidrar med till forskningen kan delas in i en teoretisk- och 

en praktisk dimension. Den teoretiska dimensionen innefattar att sätta Tillitsbaserad styrning 

och ledning i kontrast till New Public Management genom att undersöka och redogöra för 

                                                             

 
6 Dir. 2016:51 s. 10. 
7 Montin, S., Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning s. 59-60, 70. 
8 Tillitsdelegationen, Vårt uppdrag, 2017. 
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grundläggande skillnader mellan de båda trenderna. Den praktiska dimensionen ligger i det 

det analysverktyg som redogörs för i kapitel tre, som i sin tur kan ligga till grund för framtida 

studier inom samma område. 

 

Den övergripande frågeställning som ämnas besvaras med denna studie är: 

 

● Vilka dominerande inslag av Tillitsbaserad styrning och ledning samt New Public 

Management återfinns i den centralt kommunicerade styrningen och ledningen av 

Karlstads kommun? 

 

För att besvara den övergripande frågeställningen är det framtaget två underliggande 

frågeställningar: 

 

● Vad skiljer Tillitsbaserad styrning och ledning från New Public Management? 

 

● Stämmer den problembild som regeringen målar upp överens med uppfattningen i 

Karlstads kommun?  

 

Det forskningsdesign som tillämpas i denna studie är en fallstudie av Karlstads kommun. För 

att besvara frågeställningarna används en kvalitativ textanalys. Valet lämpar sig bäst där 

datamaterialet består av text, i detta fall av dokument och transkriberade intervjuer.9 Studien 

är induktiv i den mening att den inte är hypotesprövande.10 Det finns med andra ord inte 

någon föreliggande hypotes om huruvida styrningen och ledningen i Karlstads kommun kan 

beskrivas som tillitsbaserad eller ej. Syftet är snarare att undersöka i vilken utsträckning den 

utvalda empirin kan beskrivas utifrån det teoretiska ramverket. I analysen av materialet 

används idealtypsanalys som analysmetod. De två idealtyper som utgör grundlaget för 

analysen är New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning. 

Forskningsuppgiften i denna studie handlar inte om att kritiskt granska det utvalda materialet 

                                                             

 
9 Hjerm mfl., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 30. 
10 Hjerm mfl., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 25. 
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utan snarare om att lyfta fram och begripliggöra väsentliga aspekter av detsamma. De 

textanalytiska frågeställningarna är således av en systematisk karaktär.11  

 

1.2 Urval 

 

1.21 Empiri 

Det empiriska material som undersöks består av kommunens de centrala styrdokument som 

finns att tillgå på kommunens hemsida samt intervjuer av tjänstemän inom kommunledningen 

med god insyn i den centrala styrningen. Kvalitets- och styrmodellen i Karlstads kommun 

utgörs av vision, värdegrund och övergripande mål i en strategisk plan. Kommunens 

styrmodell är ett stöd i arbetet med att nå de mål kommunfullmäktige beslutat.12  De 

styrdokument som analyseras är Kvalitets- och styrmodell i Karlstads kommun (2017), 

Vision- Livskvalitet Karlstad 100 000 (2008) och Strategisk plan (2017). Förutom 

dokumenten kopplade till dessa områden analyseras även kommunens arbetsmiljöpolicy- 

Arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy (2015) samt ledar- och medarbetarpolicy- Med 

gemensam kraft (2015). Urvalet av det empiriska materialet är gjort utifrån vad som bäst 

tjänar besvarandet av studiens frågeställning. De centrala styrdokument och policys som 

undersöks ska verka styrande för kommunens verksamheter och anställda och säger 

någonting om vad som är önskvärt från den centrala ledningen. Viktigt att påpeka i detta 

sammanhang är att kommunens arbete med styrmodellen- och således även styrdokumenten- 

är under ständig förändring.13 Därmed kan det vara så att vissa av dokumenten inte längre 

fyller någon praktisk funktion i kommunen. Samtliga av de dokument som valts ut fanns 

dock tillgängliga på kommunens hemsida då arbetet med studien påbörjades och bedöms 

utgöra ett tillräckligt grundlag för att tjäna studiens syfte. För att komplettera bilden av 

styrningen och ledningen är det genomfört intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få en 

fördjupad insyn och kunskap i de frågor som diskuteras. De personer som intervjuats består 

av tre högre tjänstemän inom kommunledningen med god insyn i de områden som undersöks. 

Principen av centralitet ligger till grund för urvalet av intervjupersonerna såtillvida att de 

redan på förhand har bedömts vara de mest centralt placerade källorna inom det ämne som 

                                                             

 
11 Esaiasson mfl., Metodpraktikan s. 213. 
12 Karlstads kommun, Kvalitets- och styrmodell, 2017. 
13 Strategisk Plan s. 2. 
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berörs i studien.14 Totalt utgör dokumenten 101 sidor text fördelade över fem dokument. 

Intervjuerna utgör i transkriberad form 22 sidor. Då vissa av dokumenten saknar 

sidnumrering refereras det till det nummer i ordningen vilken den aktuella sidan framgår, där 

framsidan på dokumentet utgör s. 1 och så vidare. 

 

1.22 Teori 

Det teoretiska urvalet är baserat på olika styrningstrender inom offentlig sektor. I denna 

studie är New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning de 

styrningstrender som dannar underlag för analysen av Karlstads kommun. Motiveringen till 

urvalet ligger i uppfattningen att ambitionen från regeringsnivå är att ersätta delar av NPM 

med TSL. Trots att det i viss mån kan te sig något missvisande finns det fog för att tala om de 

båda styrtrender i termer av det gamla och det nya, vilket bidrar till intresset att undersöka 

hur bilden av styrning och ledning i Sveriges kommuner ser ut i dagsläget. Detta betyder 

dock inte att det inte finns andra modeller som kan bidra till att förklara styrning och ledning. 

Det finns omfattande litteratur om Traditionell byråkrati och New Public Management, 

däremot är Tillitsbaserad styrning och ledning ett förhållandevis nytt fenomen i detta 

sammanhang vilket gör tillgången till litteratur begränsad. Det finns olika tolkningar och 

beskrivningar av vad som inryms i Tillitsbaserad styrning och ledning.15 Detta arbete utgår 

från hur Tillitsbaserad styrning och ledning framställs genom de dokument som presenterats 

på Tillitsdelegationens hemsida tillitsdelegationen.se. Den 7e november 2017 publicerade 

delegationens forskningsledare Louise Bringselius rapporten Tillitsbaserad styrning och 

ledning- Ett ramverk. Rapporten är en utveckling av ett PM från april samma år och ett utkast 

till ett kapitel i kommande forskningsantologi (SOU) inom ramen för Tillitsdelegationen.16 I 

rapporten beskrivs bland annat modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning 

och ledning. Viktigt att påpeka är att rapporten är Bringselius egna utvecklingsarbete och 

således inte ett bidrag officiellt bidrag Tillitsdelegationen.17 Rapporten kommer i denna 

studie att fungera som ett teoretiskt ramverk i beskrivningen av Tillitsbaserad styrning och 

ledning. 

 

                                                             

 
14 Esaiasson mfl., Metodpraktikan s. 267. 
15 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 9. 
16 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 1. 
17 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 4. 
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1.23 Kan vi tala om Tillitsbaserad styrning och ledning som en trend?  

Till skillnad från New Public Management är Tillitsbaserad styrning och ledning ett 

förhållandevis nytt teoretiskt fenomen, trots att mycket av det som förespråkas inom teorin 

redan idag existerar i varierande utsträckning ute i organisationerna. Mycket tyder på att vi 

kan tala om en trend som, trots att det är i sin linda, kommer att påverka den offentliga 

styrningen i Sverige. Detta grundar sig i flera argument. Ett av dessa är att tillitsbaserad 

styrning är en typ av styrningsfilosofi som redan uttalat existerar utanför Sveriges gränser. 

Köpenhamns kommun antog 2013 en reform där tillitsbaserad styrning skulle utgöra 

grundlaget för de offentligt anställda i kommunen.18 I Oslo kommun antogs en liknande 

reform 2017.19 Trots att tillitsbaserad styrning kan anses vara ett förhållandevis nytt fenomen 

i Sverige, har det alltså existerat på andra håll under en tid. Ett annat argument är 

omfattningen av arbetet som regeringen väljer att lägga på reformen. Dels inrättas en 

kommitté med uppgift att utreda frågan och dels genomförs ett stort antal träffar med 

framstående forskare och andra berörda runt om i landet.20 Civilminister Ardalan Shekarabi 

är ansvarig för- och har en aktiv roll i- arbetet.21 Även retoriken som används i arbetet talar 

för att regeringen avser att markera en riktningsförändring i den offentliga styrningen. Man 

talar exempelvis om en ny styrningsform, bortom New Public Management.22 I en studie om 

införandet av tillitsbaserad styrning i Köpenhamn av Tina Øllgaard Bentzen (2015) ses 

tillitsbaserad styrning som en del av en större trend i offentlig styrning, New Public 

Governance.23 Huruvida tillitsbaserad styrning och ledning utgör ett paradigmskifte i 

offentlig sektor på ett övergripande plan eller snarare kan förklaras som en del av redan 

etablerad teori  på området faller dock utanför ramarna för denna studie. 

 

 

 

 

 

                                                             

 
18 Københavns kommune, Tillidsreformen i arbejde, 2015. 
19 Byrådssak 1055/17. 
20 Tillitsdelegationen, Intervju med Ardalan Shekarabi, 2017. 
21 Tillitsdelegationen, Intervju med Ardalan Shekarabi, 2017. 
22 Finansdepartementet, Ny styrning bortom New Public Management, 2014. 
23 Øllgaard Bentzen, T., TILLIDSBASERET STYRING OG LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER, 
2015, s. 2. 
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1.3 Definitioner och förklaringar 

 

Kultur och ledarskap 

Kultur och ledarskap undersöks inom samma område i denna studie. Anledningen är att de är 

nära sammankopplade. Där ledarskapet i en organisationen kan påverka kulturen kan även 

kulturen påverka ledarskapet.24 De kan beskrivas som två sidor av samma mynt.25 Med kultur 

åsyftas organisationskulturen. Organisationskulturen består av formella regler och processer 

men även mer informella koder såsom värden, normer och symboler.26 Att hitta en precis 

definition av kultur är problematiskt då begreppet är förenat med en rad olika uppfattningar 

om dess innebörd.27 I förståelsen av kulturen i denna studie antas en mer bred definition där 

såväl de formella som de informella dimensionerna innefattas. Den mer breda tolkning som 

antas är baserad på antagandet om att den bäst tjänar studiens syfte och besvarandet av 

frågeställningen. Tolkningen utgår från ett voluntaristiskt perspektiv såtillvida att den 

normativa utgångspunkten är att kulturen kan påverkas för att uppnå organisationens 

målsättningar.28  

 

Styrning 

Styrning kan beskrivas som “administrativt sett alla de åtgärder som ledningen i en 

organisation vidtar för att påverka dess processer och resultat.” 29 Styrningen av 

administrationen eller förvaltningen handlar om att påverka personalens förståelse av, samt 

vilja och förmåga att genomföra, organisationens uppgifter. Exempel på vad som åsyftas är 

regler (lagar, förordningar, anvisningar), personal, information med mera. Olika metoder för 

att påverka personalens motivation faller under styrning och är av särskild betydelse i 

moderna organisationer.30 Styrning är ett brett begrepp som även kan innefatta 

organiseringen.31 I denna studie bryts dock organisering och arbetssätt ut i ett enskilt område. 

Styrning som det förstås här behandlar i huvudsak styrningens normativa uttryck, det vill 

säga vilken typ av styrning som är önskvärd. 
                                                             

 
24 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 10. 
25 Baldersheim mfl., Det kommunale laboratorium, 2014 s. 180. 
26 Baldersheim mfl., Det kommunale laboratorium, 2014 s. 178. 
27 Baldersheim mfl., Det kommunale laboratorium, 2014 s. 178. 
28 Baldersheim mfl., Det kommunale laboratorium, 2014 s. 194. 
29 “Styrning” Nationalencyklopedin (www). 
30 “Styrning” Nationalencyklopedin (www). 
31 “Styrning” Nationalencyklopedin (www). 
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Organisering 

Med organisering menas i denna studie strukturerna inom organisationen, det vill säga 

organisationens formella uppbyggnad, men även de instruktioner, riktlinjer och mer 

informella processer och arbetssätt som existerar och tillämpas i organisationen.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

I studiens andra kapitel redogörs för, samt diskuteras, den metod som tillämpas. Där 

presenteras även en resultatredovisning med syfte att redovisa och exemplifiera studiens 

tillvägagångssätt för att säkra arbetets reliabilitet. Därefter följer ett teorikapitel där relevanta 

styrningstrender redogörs för. I detta kapitel framställs även det analysverktyg som ligger till 

grund för analysen. Efter detta följer studiens analyskapitel där varje undersökt område 

presenteras och diskuteras. Områdena avslutas med en sammanfattning där resultatet 

sammanställs i analysschema. I analyskapitlet besvaras studiens övergripande 

forskningsfråga. Studien avslutas med resultatdiskussion där besvarandet av den 

övergripande forskningsfrågan sammanfattas inom vart och ett av de områden som undersöks 

och sätts i ett större sammanhang. 
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2. Metod 
I detta kapitel diskuteras studiens metod med en mer ingående beskrivning av den idéanalys 

som tillämpas i undersökningen. Därefter följer en redovisning av studiens material samt en 

avslutande diskussion runt resultatredovisning. 

 

2.1 Idéanalys 

I denna studie används idéanalys för att besvara studiens forskningsfråga. Enligt Bergström 

och Boréaus (2012) kan en idé betraktas som en tankekonstruktion som uttrycks av en viss 

stabilitet och kontinuitet.32 Det finns olika typer av idéanalyser, i denna studie används 

idealtyper som analysverktyg. Idealtyper är en form av tankekonstruktion som fungerar som 

ett analytiskt instrument för att renodla vissa drag och sedan formulera hypoteser. 

Idealtyperna verkar alltså inte som en modell av verkligheten.33 De idealtyper som används i 

denna studie är New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning. 

Förhållandet mellan dessa båda fenomen kan diskuteras. Den teori som används som 

utgångspunkt för denna studie behandlar styrningsparadigmer i offentlig sektor. Med 

styrningsparadigm åsyftas trender inom styrningen av offentlig sektor. Det begrepp som 

tillämpas vidare i arbetet är styrningstrender. I den teori som redogörs för försöker författarna 

identifiera och kategorisera dessa trender. Som framgår av texten är detta ingen enkel uppgift. 

Styrning inom offentlig sektor är en omfattande process, med många komplexa dimensioner. 

Dessutom tar det sig till uttryck på olika sätt i olika verksamheter. De två idealtyper fungerar 

i denna studie som en lins för att förenkla och förklara dessa komplexa dimensioner. 

Motiveringen för att just dessa idealtyper är redovisats under studiens urvalsdel. De två 

idealtyperna presenteras i analysscheman där Kultur och ledarskap, Styrning och 

Organisation/arbetssätt är de områden som undersöks. Anledningen till urvalet ligger i 

Bringselius (20017) rapport där hon anser att verksamheten behöver arbeta med samtliga 

dessa tre områden för att få till stånd en tillitsorienterad verksamhet.34 Bergström och Boréus 

(2012) beskriver idealtyperna som en tolkningsram där någon av idealtyperna bättre än den 

andra beskriver det som ska studeras.35 Det stämmer delvis med syftet för denna studie men 

ambitionen i denna studie är snarare att försöka hitta nyanser i de olika riktningarna. 
                                                             

 
32 Bergström, G. & Boréaus, K., Textens mening och makt s. 140.  
33 Ibid s. 150. 
34 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 9-10. 
35 Bergström, G. & Boréaus, K., Textens mening och makt s. 154. 
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Esaiasson mfl. (2017) beskriver detta på ett bra sätt genom att poängtera att frågan som ställs 

med en idealtypsanalys inte är huruvida det område som undersöks i sin helhet tillhör en 

given klass (idealtyp), utan snarare i vilken utsträckning fenomenet liknar den renodlade 

idealtypen.36 För att underlätta har de områden som undersökts brutits ned på en mer konkret 

och komprativvänlig nivå. I analysen är det praktiskt gångbart att idealyperna är polära i sin 

karaktär, det vill säga att de står i motsats till varandra.37 För att åstadkomma detta är det 

gjort separata analysscheman för respektive idealtyp. Därefter har det gjorts en jämförelse 

mellan de båda för att hitta punkter inom de tre områden som undersöks för att hitta 

motsättningar. I och med detta har vissa särdrasg inom de båda idealtyperna lyfts bort. 

Exempelvis förespråkas en platt strukturell organisation inom både NPM och TSL. Denna har 

då helt lyfts ut ur det komparativa analysschemat. Detta grundar sig i att den typ av 

information inte tjänar studiens syfte att urskilja delar av NPM och TSL ur det empiriska 

materialet. Tillvägagångssättet får stöd av Esaiasson mfl. (2017) som menar att om det inte 

finns en självklar förebild från tidigare forskning, vilket är fallet i denna studie, bör man 

konstruera idealtyperna genom att lyfta fram de egenskaper man anser är utmärkande för 

fenomenet samt definiera relevanta motpoler. Det finns ingen anledning att belasta 

idealtyperna med två olika komponenter som står för närmast identiska företeelser.38 

 

Ett problem som kan uppstå med idealtypsanalys är att man kan påtvinga materialet 

modellen, det vill säga att det empiriska materialet tänjs såtillvida att det passar in i den 

modell som konstruerats.39 I denna studie undviks detta genom att återge delar av det 

empiriska materialet i sin helhet i så hög utsträckning som möjligt för att skapa transparens. 

Det finns även en risk att forskaren frestas att i så hög grad som möjligt se materialet utifrån 

sin idealtyp.40 I denna studie uppfattas dock detta inte som en nackdel då själva syftet är just 

att granska materialet utifrån analysverktyget. Samtidigt är är de områden som undersöks 

nedbrutna på en mer konkret nivå för att bidra till reliabilitet i arbetet. Detta gör dock att stora 

delar av materialet inte fångas upp av studien då de faller utanför idealtyperna. För att 

                                                             

 
36 Esaiasson mfl., Metodpraktikan s. 140-141. 
37 Esaiasson mfl., Metodpraktikan s. 141. 
38 Esaiasson mfl., Metodpraktikan s. 144. 
39 Bergström, G. & Boréaus, K., Textens mening och makt s. 167. 
40 Bergström, G. & Boréaus, K., Textens mening och makt s. 167. 
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besvara studiens frågeställning ses dock inte detta som ett problem då de delar som inte 

redovisas för heller inte uppfattas bidra till besvarandet av densamma.  

 

2.2 Material 

De styrdokument som analyseras är Kvalitets- och styrmodell i Karlstads kommun, Vision- 

Livskvalitet Karlstad 100 000 och Strategisk plan. Förutom dokumenten kopplade till dessa 

områden analyseras även kommunens arbetsmiljöpolicy- Arbetsmiljö- och 

rehabiliteringspolicy samt ledar- och medarbetarpolicy- Med gemensam kraft. Utöver 

styrdokumenten är det genomfört tre intervjuer med högre tjänstemän inom 

kommunledningen med god insyn i den styrning och ledning som kommuniceras i 

kommunen. Syftet med intervjuerna är att komplettera dokumenten med en djupare förståelse 

för hur man ser på styrning och ledning. Intervjuerna är av typen semistrukturerade intervjuer 

så till vida att svarsalternativen inte är fasta utan i hög utsträckning formas av 

intervjupersonerna.41 Detta skapar flexibilitet i samtalet vilket i sin tur öppnar för egna tankar 

och reflektioner vilket är nödvändigt för att besvara forskningsfrågan i denna studie. Samtliga 

intervjuer är dock genomförda med samma intervjuguide för att i någon mån kunna jämföra 

svarsalternativen mellan varandra. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de ger 

intervjupersonerna möjlighet att förklara sina tankar om forskningstemat vilket möjliggör för 

en djupare förståelse för komplexa fenomen.42 Syftet med intervjuerna är att bidra till studien 

med ett djup i förståelsen för styrningen i Karlstads kommun. Intervjupersonerna betraktas i 

första hand som informanter såtillvida att de i egenskap av sina befattningar antas ha relevant 

information om styrning i kommunen. Således beskriver informantintervju bäst den typ av 

intervjuform som genomförs.43 Detta betyder dock inte att mer normativa dimensioner helt 

utesluts ur intervjuerna.  

 

2.3 Resultatredovisning 

För att säkerställa reliabilitet i analysen av materialet kommer det att läsas igenom två 

gånger. Först kategoriseras materialet in i de olika områden som undersöks, Kultur och 

ledarskap, Styrning och Organisering/arbetssätt. Därefter kodas delarna efter uttryck av idéer 

                                                             

 
41 Hjerm mfl., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 152. 
42 Hjerm mfl., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 149. 
43 Hjerm mfl., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 152. 
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som motsvarar de motsatta idéer inom New Public Management och Tillitsbaserad styrning 

och ledning som redovisas i analysschema. Vid tolkningen av texterna tillämpas en 

avsändarorienterad tolkningsstrategi så tillvida att avsikten är att undersöka textens betydelse 

vid dess produktion. Med textens betydelse avses vad den eller de som formulerade den 

avsåg att den skulle betyda.44 För att besvara studiens frågeställningar är indelningen av de 

idéer som uttrycks i texterna i de idealtyper som presenteras central. Indelningen görs utifrån 

en egen bedömning av de texter som undersöks. Inte sällan består innehåller formuleringarna 

inslag av både NPM och Tillitsbaserad styrning och ledning vilket problematiserar 

tolkningen. För att stärka reliabiliteten i studien ges här exempel på hur två utdrag ur texterna 

skulle tolkas: 

 

Exempel 1: 

 

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande 

målen nås. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. I uppföljningen av målen ser vi 

resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp 

framöver.45 

 

Detta utdrag tolkas som ett uttryck för NPM inom området Styrning. Nyckelord är mål- och 

resultatstyrning, fokus på resultat. 

 

Exempel 2: 

 

Ledaruppdraget ska kännetecknas av ett tydligt kommunikativt ledarskap med ett konsultativt 

förhållningssätt. Det handlar om att coacha mot mål mer än att detaljstyra, att vara tydlig 

med uppdrag och roll samt stödja, följa upp och stimulera medarbetare och grupper.46  

 

Detta utdrag tolkas som ett uttryck för Tillitsbaserad styrning och ledning inom området 

Kultur och ledarskap. Nyckelord är coachande ledare, minskad detaljstyrning. 

 

                                                             

 
44 Bergström, G. & Boréaus, K., Textens mening och makt s. 32.  
45 Strategisk plan s. 5. 
46 Ledar- och medarbetarpolicy s. 5. 
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För att besvara huruvida de olika områdena som undersöks domineras av en av idealtyperna 

krävs en nivåskattning. Nivåskattning vid kvalificerade analyser är förenat med en del 

svårigheter. Bedömningen om huruvida de idéer som uttrycks i det empiriska materialet 

domineras av NPM eller Tillitsbaserad styrning och ledning görs en stipulativ bedömning. 

Bedömningen görs med både kvantitativa och kvalitativa inslag. I det kvantitativa inslaget 

räknas antal utdrag som kan kopplas till de två idealtyperna inom respektive område. Det 

kvalitativa inslaget görs därefter genom en samlad bedömning av det empiriska materialet. 

Resultatet redovisas i ett analysschema under sammanfattningen för respektive område som 

undersökts. Viktigt att betona att de dominerande drag som framställs inte nödvändigtvis är 

representativa för hela kommunen. Det handlar snarare om de normativa dimensionerna, det 

vill säga vad som är önskvärt och som kommuniceras ut i kommunen från centralt håll. Det 

som redovisas inom kommunkolumnen är de dominerande dragen.  
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3. Teori 
Den teoretiska ansatsen i detta arbete har sitt ursprung i forskningen om offentlig styrning 

och ledning. Inom detta har olika trender antingen ersatt varandra historiskt eller löpt 

parallellt. Först redogörs styrningstrenderna Traditionell Byråkrati (TB) och New Public 

Managamenet (NPM) för och sätts i ett sammanhang. Därefter sammanfattas de centrala 

delarna av Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Avslutningsvis görs en 

sammanställning i analysscheman av New Public Management och Tillitsbaserad styrning 

och ledning som ligger till grund för analysen. Förändringar och trender i den offentliga 

styrningen kan beskrivas på olika sätt och ur olika perspektiv. De trender som lyfts i detta 

kapitel är Traditionell Byråkrati, New Public Management och Tillitsbaserad Styrning och 

Ledning. 

 

3.1 Traditionell byråkrati (TB) 

New Public Management kan beskrivas som en motreaktion mot det traditionellt byråkratiska 

sättet att styra offentlig sektor baserat på Max Webers idéer. Den traditionella byråkratin 

kännetecknades av:47 

 

● Fasta kompetensområden 

● En definierad hierarkisk organisering 

● Tydliga gränser mellan roller för det privata och det offentliga 

● Specialisering och expertis som bas för åtaganden 

● Karriärutnämningar för tjänstemän 

● Ledning genom en uppsättning regler 

 

Under 1970- talet påbörjades en förändringsfas i offentlig sektor som kan beskrivas som ett 

försök att “återinföra demokratin”.  Den lokala demokratin låg under luppen och vikten av 

medborgarforum lyftes fram.48 I Sverige kom antalet anställda i kommuner och landsting att 

nästan fördubblas mellan åren 1970 och 1980. Christopher Hood kom att kalla den offentliga 

                                                             

 
47 Pollitt, C. & Bouckaert, G., Public Management Reform s. 62. 
48 Almqvist, R., New Public Management s. 9-10. 
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sektorns expansiva era för PPA (Progressive Public Administration). PPA hade enligt Hood 

sin tyngdpunkt i två managementdoktriner:49 

 

● Offentlig sektor skulle på ett tydligt sätt särskiljas från det privata vad gäller 

affärsmetoder, organisatorisk utformning, strukturer för karrärs- och belöningssystem 

osv.  

● Motverka korruption och favorisering bland politiker och tjänstemän genom 

formulerandet av regler. 

 

Den traditionella byråkratin kan sammankopplas med den så kallade Rechtstaat- modellen.50 

Rechtstaat- modellen är ett sätt att förklara den administrationskulturen och de normativa 

dimensioner den inrymmer. Enligt denna modell är staten en central makt inom samhället där 

tjänstemännens arbete ska utgå från lagar och de flesta offentliga tjänstemän ska utbildas 

inom juridiken.51 Den administrativa kulturen inom traditionell byråkrati kan beskrivas som 

ett försök att uppnå förutsägbarhet och undvika osäkerhet inom det offentliga.52 

 

3.11 Sammanfattad kritik mot Traditionell Byråkrati 

Kritiken mot den traditionella byråkratin omfattade bland annat centraliseringen, den 

upplevda besattheten vid regler och den hierarkiska styrningen i kombination med en 

bristande effektivitet.53 En annan kritik som lyftes fram av bland annat nationalekonomer 

inom Public Choice- och Chicago- skolan var den rådande expansionen av den offentliga 

sektorn.54 Hood (1995) pekade å sin sida på att det traditionella sättet att styra på helt enkelt 

inte hängde med i den snabba utvecklingen med ny teknologi och det ökande behovet av att 

upprätthålla och utveckla omfattande nätverk.55 Han menade att kritiken grundades i en 

mycket större förändringsutveckling som bottnade i ett doktrinskifte av den offentliga 

sektorns “accountability” (ansvarighet). Istället för att rikta sig mot de varor och tjänster som 

                                                             

 
49 Almqvist, R., New Public Management s. 9-10. 
50 Pollitt, C. & Bouckaert, G., Public Management Reform s. 62. 
51 Pollitt, C. & Bouckaert, G., Public Management Reform s. 62. 
52 Pollitt, C. & Bouckaert, G., Public Management Reform s. 62. 
53 Pollitt, C. & Bouckaert, G., Public Management Reform s. 61. 
54 Almqvist, R., New Public Management s. 21. 
55 Almqvist, R., New Public Management s. 21. 
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producerades inom offentlig sektor omhandlade kritiken det sätt som aktörerna förvaltade, 

kontrollerade och redovisade varorna och tjänsterna.56 

 

3.2 New Public Management (NPM) 

Begreppet New Public Management (NPM) dök upp under samma tid genom Christopher 

Hood (1995), en forskare vid London School of Economics som såg ett behov av att 

etikettera de pågående förändringarna inom offentlig sektor.57 Under 1980- talet kom 

decentralisering som administrativ organisationsprincip att hamna i fokus. 

Demokratiargumentet från 1970- talet kvarstod, men decentraliseringen skulle föra 

organisationer, politiker och medborgare närmare varandra.58 Nya managementidéer började 

införas i den offentliga sektorn inspirerade av organisatoriska förändringar från framförallt 

Storbritannien, Nya Zeeland och Australien, med nya arbetssätt och metoder inspirerade av 

det privata näringslivet.59 Målstyrning fick ett stort genomslag under 1990- talet samtidigt 

som idéer om att konkurrensutsätta delar av offentlig sektor var ett hett debattämne inom 

politiken.60  

 

Sedan Hoods (1995) införande av begreppet har många aktörer velat vara med om att 

definiera vad NPM är eller bör vara. Där vissa beskriver det i termer av en filosofi beskriver 

andra det som en samling konkreta styrtekniker.61 Resultatet av debatten kan sägas vara en 

enighet om att NPM faktiskt existerar, däremot råder brist på konsensus om vad som 

innefattas av begreppet. Detta har i sin tur fört till att det finns en rad olika förklaringar och 

idéer om NPMs innebörd, uppkomst och framväxt.62  

 

NPM kan beskrivas som ett kluster av idéer som är lånade från näringslivets 

styrningsmetoder.63 Enligt Hood (1995) handlar grundidéerna om att de traditionella 

ledaregenskaperna inom offentlig sektor som formulerandet av policydokument och 

                                                             

 
56 Almqvist, R., New Public Management s. 21. 
57 Almqvist, R., New Public Management s. 19. 
58 Almqvist, R., New Public Management s. 10. 
59 Almqvist, R., New Public Management s. 10, 19. och Granberg, M. & Montin, S., Moderna kommuner s. 97. 
60 Almqvist, R., New Public Management s. 10. 
61 Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A., Administrationssamhället s. 202. och Granberg, M. & Montin, S., 
Moderna kommuner s. 97. 
62 Almqvist, R., New Public Management s. 21. 
63 Almqvist, R., New Public Management s. 25. 
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skapandet av regler byts ut mot en mer företagslik management med tydlig målformulering 

och noggrann uppföljning av måluppfyllelse. Fokus ska läggas mot “output”, det vill säga 

mot vad som ska uppnås med verksamheten (formulering av mål, mätning och revidering) 

snarare än mot resurser.64 En annan grundidé inom NPM är att varor och tjänster som 

traditionellt sett producerats av det offentliga inte nödvändigtvis måste utföras av stat, 

kommun eller landsting utan ska utsättas för konkurrens från privata utförare.65 

 

I praktiken tar sig NPM en mängd varierande uttryck. Dels skiljer sig graden av NPM inom 

den offentliga styrningen länder emellan och dels skiljer det sig hur olika element tar sig till 

uttryck. Faktorer såsom existerande administrativa- och politiska system ligger bland annat 

till grund för att förklara varför förändringsambitionerna kan ta sig olika uttryck och skapa 

variationer i effekterna på de institutionella systemen.66 I Sverige kom den nya 

kommunallagen som antogs i riksdagen 1991 att utgöra en viktig faktor för det växande 

intresset av att förändra den kommunala organiseringen. Lagen öppnade för kommunerna att 

konstruera nya organisationsformer vilket kom att utnyttjas av de allra flesta. Tillkomsten av 

nya styrtekniker och organisationsformer med marknaden som förebild varierade dock i hög 

utsträckning kommunerna emellan, dock visar det sig att vissa inslag såsom resultatenheter 

och intraprenader har fått starkt genomslag i i stort sett hela landet.67  

 

3.21 Kultur och ledarskap 

Med NPM kan man tala om en förskjutning från politik till ledarskap (management) och man 

kan tala om en “avpolitisering” av offentlig verksamhet genom färre nämnder och politiker.68 

De dominerande organisationsidéerna kom i och med NPMs intåg att tala om ledarskap och 

starka chefer.69 I detta sker även förskjutning från processkontroll till efterkontroll. 

Regelstyrning och andra tekniker från TB ersätts med olika former av efterkontroller 

(effektivitetsmätning, produktivitetsmätning, resultatanalys, kvalitetsmätning och 

utvärdering).70 En väl fungerande ledare kan beskrivas som en “manager” med förmågan att 

                                                             

 
64 Almqvist, R., New Public Management s. 25. 
65 Almqvist, R., New Public Management s. 26. 
66 Almqvist, R., New Public Management s. 27. 
67 Granberg, M. & Montin, S., Moderna kommuner s. 95-96. 
68 Granberg, M. & Montin, S., Moderna kommuner s. 97. 
69  Rothstein, B., Politik som organisation s. 204. 
70 Granberg, M. & Montin, S., Moderna kommuner s. 97. 
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målstyra verksamheten mot fastställda mål och resultat och duktiga managers bör få utökade 

befogenheter och handlingsfrihet.71 Cheferna ska tillåtas leda och bilden av chefen kan liknas 

vid en direktör snarare än en ämbetsman.72 Detta sätt att beskriva synen på ledaren stämmer 

väl överens med vad Lotsberg (2014) betecknar som en uppgiftsorienterad ledarstil.73 En mer 

risktagande entreprenörskultur ses som idealmodell.74 En annan aspekt som kan härledas till 

kulturen som förespråkas inom NPM är tillåtelsen att göra fel. Osbourne & Gaebler 

förespråkar att en tillåtande kultur för misstag skapar utrymme för initiativtagande och 

progression inom organisationen.75 

 

3.22 Styrning 

Inom NPM är mål- och resultatstyrning central.76 Sträng finansiell kontroll kombineras med 

kontraktstyrning, prestationsersättningar, jämförelse samt granskning och utvärdering. Det 

underliggande värdet i styrningen är ökad effektivitet i jakten på ett ökat värde för pengarna. 

Detta ska uppnås genom tydliga målformuleringar med efterföljande utvärdering av 

måluppfyllelse och resultat.77 Målstyrningen som idé introducerades redan på 1950- talet 

genom Peter Druckers bok The practice of management och går ut på att organisationens 

medlemmar ska känna till organisationens mål och sträva mot att uppnå dem. I detta ingår 

även kontinuerlig uppföljning av målen vilket innebär att tydlighet, mätbarhet och 

uppföljningsbarhet är viktiga ingredienser vid operationaliseringen av målstyrning.78 Många 

av de styrsystem senaste decennierna införts i offentlig sektor såsom Lean, TQM och 

Balanserad styrning har sitt ursprung inom industrin eller den privata tjänstesektorn.79 

Motivationen hos medarbetarna kan kännetecknas av yttre motivationsfaktorer såsom lön, 

varpå individuell lönesättning är en viktig ingrediens.80 

 

 

                                                             

 
71 Almqvist, R., New Public Management s. 27. 
72  Rothstein, B., Politik som organisation s. 205. 
73 Baldersheim, H. & Lawrence, E.R., Det kommunale laboratorium s. 134. 
74  Rothstein, B., Politik som organisation s. 205. 
75 Osborne, D. & Gaebler, T., Reinventing Government s. 135-136. 
76 Almqvist, R., New Public Management s. 26 och Osborne, D. & Gaebler, T., Reinventing Government s. 138-
145. 
77 Almqvist, R., New Public Management s. 26. 
78 Almqvist, R., New Public Management s. 92. 
79 Granberg, M. & Montin, S., Moderna kommuner s. 99. 
80  Rothstein, B., Politik som organisation s. 205. 
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3.23 Organisering och arbetssätt 

Målstyrning bör alltså kombineras med decentralisering för att uppnå resultat. Målstyrning 

kan tillsammans med decentralisering förklara de administrativa styrprinciperna i NPM. 

Decentralisering kan ses som ett samlingsbegrepp för en rad olika organisatoriska reformer 

inom NPM. Birgitta Södergren (1997) har identifierat sju kännetecken för decentralisering:81 

 

● Uppdelning i mindre överblickbara enheter (företag i företaget) 

● Uppdelning med marknaden som indelningsgrund (geografiskt, kund- eller 

produktmässigt) 

● Långtgående delegering av arbetsuppgifter 

● Tydlig målstyrning från högsta ledningen 

● Resultatansvar bland organisationens enheter 

● Intern avreglering (fokus på vad som ska uppnås snarare än hur de ska uppnås) 

● Plattare organisation 

 

3.24 Sammanfattad kritik mot New Public Management 

De NPM- reformer som införts har inte fått stå oemotsagda. En kritik som framförts är att de 

idéer som förespråkats i själva verket kan beskrivas som nyliberalistiskt projekt, där 

marknaden sätts framför politik och administration. Detta resulterar i att man i jakten efter 

ökad effektivitet åsidosätter andra grundläggande värden som jämställdhet, rättssäkerhet och 

legitimitet.82 En annan kritik som kan riktas mot NPM är risken för tjänstemannavälde. 

Kritiken härstammar från klassisk byråkratiteori och omhandlar maktrelationen mellan 

politiker och tjänstemän. Risken med en maktförskjutning från de folkvalda till 

tjänstemännen är att tjänstemännen i högre utsträckning kan utöva makten för att förverkliga 

sina egna intressen snarare än att tjäna folket.83 Hall (2012) hävdar att införandet av tanken 

om managers i själva verket ökat administrationen i de offentliga organisationerna i vad han 

beskriver som en managementbyråkrati.84 Forssell & Westerberg (2014) beskriver detta som 

en paradox inom NPM. Samtidigt som nya managementpraktiker och styrsystem introduceras 

                                                             

 
81 Almqvist, R., New Public Management s.  85-86. 
82 Baldersheim, H. & Lawrence, E.R., Det kommunale laboratorium s. 98. 
83 Rothstein, B., Politik som organisation s. 198-199. 
84 Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A., Administrationssamhället s. 197. 
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skapas administrativa och centraliserade rutiner som kostar resurser i form av 

administration.85  

 

3.3 Tillitsbaserad styrning och ledning 

I detta avsnitt diskuteras hur vi ska förstå tillitsbaserad styrning och ledning. I skrivande 

stund finns ingen tydligt etablerad definition inom forskningen av tillitsbaserad styrning och 

ledning. Min uppfattning är att fenomenet för tillfället håller på att etableras varpå 

förklaringen av vad tillitsbaserad styrning och ledning är och borde vara inte är helt entydig. 

Bringselius föreslår dock två definitioner i sin rapport där den ena är av en mer teoretisk 

karaktär och den andra av en mer praktisk karaktär:86   

 

Teoretisk definition, Tillitsbaserad Styrning och ledning: 

 

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 

verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 

samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att 

medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren.  

     

Praktisk definition, Tillitsbaserad Styrning och Ledning: 

      

Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling principer som syftar till att minska onödig 

kontroll och formalism i offentligt finansierad verksamhet och bättre ta tillvara brukares och 

brukarmötande medarbetares kompetens och engagemang, för att på så vis skapa bättre 

kvalitet i tjänsterna till medborgaren.  

 

Som framgår av namnet är tillit centralt för att förstå tillitsbaserad styrning och ledning. Tillit 

kan förklaras och förstås på olika sätt. I dess renaste form kan tillit förklaras som tilltron till 

en annan parts goda vilja. Den definition av tillit som Bringselius lyfter fram som mer 

utarbetad och användbar är följande:87  

 

                                                             

 
85 Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A., Administrationssamhället s. 203. 
86 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 15-17. 
87 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 7-8. 
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En parts benägenhet att vara sårbar mot en annan parts handlingar utifrån förväntan om att 

den andra parten kommer att utföra en särskild handling som är viktig för hen, oberoende av 

möjligheten att övervaka eller kontrollera den andra parten (egen översättning). 

 

Tilliten kommer inte per automatik utan bygger på en bedömning av den andra partens 

trovärdighet, det vill säga i vilken mån hen bedöms förtjäna tillit. Bringselius framhäver att 

partens förmåga att kunna, vilja och våga hjälpa ligger till grund för denna bedömning.88 

Tilliten kan exempelvis uppstå genom direkt personlig kontakt eller genom anseende i ett 

nätverk av aktörer som anses tillitsvärdiga, men även genom förväntningar på hur vissa 

institutioner ska påverka den andra partens värderingar och beteenden. Ofta handlar det om 

en kombination av de olika källorna för tillit.89  

        

Bringselius föreslår sju grundläggande principer för att kunna analysera insatser utifrån idén 

om tillitsbaserad styrning. Principerna kan ses som en värdegrund som sedan kan 

materaliseras på olika sätt men ska ge en övergripande riktning vad gäller styrning och 

ledning.90 De principer som Bringselius föreslår redovisas i tabell 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 
88 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 8. 
89 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 9. 
90 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 13-14 



 

 

 

22 

 

Grundprincip 

 

Förklaring 

 

Nyckelord 

 
Tillit  

 
Att som utgångspunkt helst välja att lita på 
motparten i stället för att misstro den. 
Gäller framför allt i nedåtriktade relationer 
i hierarkin. 
 

 

 
Brukarfokus 

 
Att fokusera på att möta brukarens 
(patientens, medborgarens) förutsättningar 
och behov. Beskrivs ibland som fokus på 
kärnverksamheten.  
 

 
Patientinflytande, 
brukardialog. 

 
Öppenhet  

 
Att dela information och tillåta 
oliktänkande, dvs en kultur med högt i tak. 
 

 
Lyhördhet; dialog; 
nytänkande; 
innovation; god 
arbetsmiljö 

 
Stöd 

 
Att administration, stödfunktioner, chefer, 
tillsynande verksamhet mm fokuserar på 
att stödja och skapa förutsättningar för ett 
bra möte med brukaren. 
 

 
Flexibilitet; 
hjälpsamhet; 
lärande; främjande; 
lokalt närvarande 
ledarskap. 

 
Delegering 

 
Att beslut fattas så nära brukaren som 
möjligt och att medarbetare, brukare och 
första linjens chefer involveras i beslut på 
högre nivåer. 
 

 
Medarbetarinflytan
de; medledarskap; 
feedback; 
handlingsutrymme. 

 
Samverkan 

 
Att samarbeta över gränser för att möta 
brukarens behov och ta helhetsansvar.  
 

 
Helhetssyn; 
systemsyn; 
helhetsansvar; 
teamarbete; 
kollegialitet. 

 
Kunskap 

 
Att premiera kunskapsutveckling och 
kunskapsöverföring på alla nivåer i 
verksamheten. 
 

 
Kunskapsutvecklin
g; lärande; 
evidensbaserad 
praktik; reflektion; 
erfarenhetsutbyte.  

Tabell 3.1 Sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning  
 



 

 

 

23 

Denna värdegrund ska i sin tur verka genom i flera riktningar inom verksamheten, såväl 

vertikala som horisontella. Varje beslutsnivå ska verka för att bygga tillitsfulla relationer och 

öka benägenheten att lita på andra aktörer.91 I någon mån kan man tala om att ambitionen 

med tillitsbaserad styrning och ledning ska omfatta hela kulturen i organisationen. 

Bringselius nämner vissa  grundläggande relationer i styrkedjan där tillitsbaserad styrning 

och ledning där grundprinciperna bör implementeras för att kunna skapa en tillitsbaserad 

kultur.92 Jag har valt att dela in dem i vertikala och horisontella dimensioner. I detta arbete är 

det de vertikala dimensionerna som undersöks och därmed de som fördjupas nedan.  

 

Vertikala dimensioner: 

● Relationen mellan förvaltning och brukare (brukarinflytande) 

● Relationen mellan den politiska huvudmannen och utförarna 

● Relationen mellan beslutsnivåer och grupper inom verksamheten (kan vara både 

vertikal och horisontell) 

 

Horisontella dimensioner: 

● Relationen mellan förvaltningen och relaterade verksamheter. 

● Relationen mellan förvaltningen och externa granskande och normerande 

verksamheter.  

● Relationen mellan beslutsnivåer och grupper inom verksamheten (kan vara både 

vertikal och horisontell) 

 

Relationen mellan förvaltning och brukare (brukarinflytande) 

Tilliten mellan förvaltningen och brukarna beskriver Bringselius som en förutsättning för 

brukarinflytande och möjligheten att påverka beslut som exempelvis rör deras hälsa och 

framtid. Konkreta åtgärder som system som möjliggör feedback kan utvecklas tillsammans 

med möjligheter att slå larm om missförhållanden. Möjligheten att påverka bör även omfatta 

att kunna påverka hur verksamheten utvecklas och förbättras.93 

 

                                                             

 
91 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 16. 
92 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 17. 
93 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 18. 
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Relationen mellan den politiska huvudmannen och utförarna 

Tillit i relationen mellan den politiska huvudmannen och utförarna (tjänstemännen) handlar i 

första hand om att politiken kan behöva undvika att detaljstyra verksamheten, men även att 

ha ett begränsat antal mål eller visioner och i övrigt ge stort utrymme att själva styra och leda 

verksamheten. Konkreta åtgärder såsom utrymme för dialog om regelförenklingar och andra 

insatser ses som positivt vid införandet av tillitsbaserad styrning.94 

 

Relationen mellan beslutsnivåer och grupper inom verksamheten (kan vara både vertikal och 

horisontell) 

Den vertikala relationen mellan beslutsnivåer och grupper inom verksamheten handlar främst 

om relationen mellan ledare och medarbetare. Chefsrollen ska och bör ha fortsatt 

verksamhetsansvar, men bör ha en coachande approach inriktat på att hjälpa till och skapa 

förutsättningar på lägre nivåer. Självledarskap bör uppmuntras med för att bidra till ett mer 

enhetlig ansvar bland brukarmötande medarbetare.95  

 

3.31 Kultur och ledarskap 

Inom tillitsbaserad styrning och ledning är en kultur baserad på tillit, öppenhet och 

brukarfokus önskvärd. För att uppnå detta krävs inte bara lyhördhet i ledarskapet men även 

ett stort inslag av medledarskap. Det innebär att chefer kan komma att behöva ta ett steg 

tillbaka och framhäva medarbetarnas prestationer. Detta kan även gälla i relationen mellan 

medarbetaren och brukaren, där medarbetaren kan behöva ta ett steg tillbaka för att låta 

brukaren ta ledarrollen.96 Detta sätt att beskriva synen på ledaren stämmer väl överens med 

vad Lotsberg (2014) betecknar som en människoorienterad ledarstil.97 En tillitsbaserad kultur 

bör även innefatta en öppenhet för oliktänkande och en strävan mot ökad mångfald i form av 

öppenhet för olika värderingar, normer och åsikter är önskvärd.98  

 

 

 

                                                             

 
94 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 18. 
95 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 18. 
96 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 10. 
97 Baldersheim, H. & Lawrence, E.R., Det kommunale laboratorium s. 134. 
98 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 10. 
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3.32 Styrning 

Det bör finnas system som möjliggör för brukare och brukarmötande yrkesgrupper att att 

påverka de regelverk som tillämpas. Goda kanaler till riksdag och regering förespråkas för att 

anpassa regelverken till den lokala praktik där de ska tillämpas. Vid uppföljning av 

prestationer bör det riktas ett större fokus mot kvalitativa snarare än kvantitativa mätningar 

samtidigt som de kvantitativa måtten behöver förbättras. Vad gäller den ekonomiska 

styrningen är det önskvärt att reducera den styrning som kan anses vara överflödig och 

upphäver positiva effekter i den egna eller andra jämförbara verksamheter. Aktiv 

kommunikation och agerande för önskvärda värderingar och normer 

förespråkas.99Medarbetare i offentlig sektor är mer benägna än i privat sektor att motiveras av 

inre motivationsfaktorer. En överdriven detaljstyrning tenderar att ha en negativ påverkan på 

motivationen och bör undvikas.100 

 

3.33 Organisering och arbetssätt 

En tillitsbaserad arbetsorganisation bör kännetecknas av en helhetssyn med kollegiala 

strukturer och utvecklade system för kunskapsutveckling. Det kan exempelvis handla om tid 

och rum för utbyte av kunskap och erfarenhet för att säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt. 

Kunskapsdelningen utvecklas på organisatorisk nivå och i huvudsak i mellanmänskliga 

relationer. 

 

3.34 Sammanfattad kritik mot Tillitsbaserad styrning och ledning 

Då Tillitsbaserad styrning och ledning fortfarande befinner sig i en tidig fas har teorin inte 

fått utstå kritik i samma utsträckning som NPM. Regeringens arbete med tillitsreformen har 

dock varit föremål för debatt. Bland annat utmålas ett validitetsproblem och bristande 

helhetssyn där medarbetarnas behov sätts framför medborgarnas samt att man utgår från en 

bild av NPM som idag inte praktiseras.101 Andra kritiker pekar på att tillit blivit något av ett 

modeord i den offentliga debatten, och att man missar att se de transaktionskostnader som 

införandet av den nya styrningen kommer att medföra.102 

 

                                                             

 
99 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 10-11. 
100 Bringselius, L., Tillitsbaserad styrning och ledning- Ett ramverk, 2017, s. 24. 
101 Wellermark, B., Tillitsdelegationen missar välfärdens utmaningar, SvD Debatt, 2017. 
102 Yrjö Collin, S-O., Tillit är inte kostnadsfritt, DN Debatt, 2017. 
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3.4 Analysverktyg  

I följande analysscheman sammanställs dominerande drag för New Public Management och 

Tillitsbaserad styrning och ledning utifrån de områden som undersöks. I den komparativa 

framställningen redogörs för de områden där en kan urskilja motsättningar i vad som 

förespråkas inom de två idealtyperna. Den komparativa framställningen besvarar således den 

underliggande frågeställningen, Vad skiljer Tillitsbaserad Styrning och Ledning från New 

Public Management?, och ligger till grund för analysen. 

 

3. 41 New Public Management 

 

 
Kultur och ledarskap 

 
Styrning 

 
Organisering/arbetssätt 

 
Starka chefer, direktörer 
snarare än ämbetsmän 
 
Fokus på efterkontroll snarare 
än processkontroll 
 
Risktagande entreprenörskultur 
 
Tillåtande kultur för misstag 
för att bidra till initiativtagande 
 

 
Starkt fokus på mål- och 
resultatstyrning 
 
Mer för varje krona genom 
ökad effektivitet 
 
Tydliga målformuleringar med 
efterföljande utvärdering av 
måluppfyllelse och resultat 
 
Kontinuerlig uppföljning av 
målen vilket kräver tydlighet, 
mätbarhet och 
uppföljningsbarhet 
 
System från privat sektor för 
ökad effektivisering (Lean, 
TQM och Balanserad styrning) 
 
Yttre motivationsfaktorer med 
individuell lönesättning etc. 
 

 
Decentraliserad organisering 
 
“Platt” organisation  
 
Uppdelning av verksamheten 
med marknaden som 
indelningsgrund (geografiskt, 
kund- eller produktmässigt) 
 
Långtgående delegering av 
arbetsuppgifter 
 
Intern avreglering (fokus på 
vad som ska uppnås snarare än 
hur de ska uppnås) 

Tabell 3.2 Analysverktyg- New Public Management 
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3.42 Tillitsbaserad styrning och ledning 

 

 

Kultur och ledarskap 

 

Styrning 

 

Organisering/arbetssätt 

 
Skapa utrymme för olika 
sorters kunskap och 
erfarenheter  
 
Lyfta fram prestationer 
 
Öppenhet för oliktänkande 
 
Heterogen kultur- oliktänkande 
och mångfald 
 
Låg grad av hierarkiskt 
styrande 
 
Normstyrning- kommunikation 
av kultur genom handlande 
 
Coachande approach inriktat på 
att hjälpa till och skapa 
förutsättningar på lägre nivåer 
 
Själv-/ medledarskap 
 
Inre motivationsfaktorer  
 

 
Mindre detaljstyrning 
 
Strukturer som möjliggör 
påverkande av regelverk 
 
Regelverk anpassade för lokal 
praktik 
 
Goda kanaler för feedback till 
bla. riksdag och regering 
 
Kvalitetsstyrning- Kvalitativa 
sätt att följa upp prestationer 
 
Samarbete med brukarmötande 
medarbetare 
 
Minskad ekonomisk styrning  
 
Normstyrning- kommunikation 
av kultur genom handlande 
 

 
“Platt” strukturell organisering 
 
Samarbete mellan professioner 
och avdelningar 
 
Arbete i team 
 
Helhetssyn 
 
Kollegiala strukturer 
 
System för kunskapsutveckling 
 
Arenor och tid för utbyte av 
kunskap och erfarenheter 

Tabell 3.3 Analysverktyg- Tillitsbaserad styrning och ledning 
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3.43 New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning- en komparativ 

framställning  

 

  

New Public Management 

 

Tillitsbaserad styrning och 

ledning 

 
Kultur och ledarskap 

 
Fokus på efterkontroll 
 
Starka managers 
 
 
Uppgiftsorienterat ledarskap 
 
Risktagande entreprenörskultur 

 
Fokus på process 
 
Coachande ledare, 
medledarskap 
 
Människoorienterat ledarskap 
 
Kultur präglad av tillit, 
öppenhet och brukarfokus 
 

 
Styrning 

 
Fokus på resultat, effektivitet 
och tillväxt 
 
Mål- och resultatstyrning 
 
Kvantitativa mått på kvalitet 
 
Yttre motivationsfaktorer 

 
Fokus på kvalitet och 
värderingar 
 
Normstyrning  
 
Kvalitativa mått på kvalitet 
 
Inre motivationsfaktorer 
 

 
Organisering/arbetssätt 

 
Fokus på vad som ska uppnås 
 
Resultatansvar bland 
organisationens enheter 
 
Samverkan med privata aktörer 

 
Fokus på hur det ska uppnås 
 
Helhetstänkande 
 
 
Samverkan mellan professioner 
och avdelningar 
 

Tabell 3.4 Analysverktyg- Komparativ framställning 
 

Den komparativa framställningen sammanfattar de mest karaktäristiska dragen inom 

respektive styrningstrend utifrån de områden som undersöks. Den komprativa 

framställningen används NPM och TSL som idealtyper där olika normativa ideal 

förekommer. Viktigt att påpeka är att den är gjord för att tjäna studiens metod, vilket innebär 
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att den inte bör ses som en fullgod redogörelse för respektive trend. Framställningen bör 

snarare ses som en redogörelse av de dominerande dragen inom respektive trend där det kan 

urskiljas en motsättning mellan de båda trenderna. Det innebär att vissa grundläggande drag 

inte redovisas. Exempelvis är decentralisering en viktig idé för hur man bör organisera arbetet 

inom NPM. Decentralisering är däremot inte något som förkastas inom TSL vilket gör att 

decentralisering inte bidrar till en fullgod förklaring för huruvida NPM eller TSL kan bidra 

med en förklaring av organiseringen i Karlstads kommun.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs den styrning och ledning som kommuniceras i Karlstads kommun 

med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Först besvaras den övergripande 

frågeställningen, Vilka dominerande inslag av Tillitsbaserad Styrning och Ledning samt New 

Public Management återfinns i den centralt kommunicerade styrningen och ledningen i 

Karlstads kommun?, i vart och ett av de områden som undersökts. Därefter besvaras en av de 

underliggande frågeställningarna, Stämmer den problembild som regeringen målar upp 

överens med uppfattningen i Karlstads kommun?. 

 

4.1 Vilka dominerande inslag av Tillitsbaserad Styrning och Ledning samt New Public 

Management återfinns i den centralt kommunicerade styrningen och ledningen i Karlstads 

kommun? 

 

4.11 Kultur och ledarskap i Karlstads kommun 

Det framgår av styrdokumenten att arbetet med organisationens kultur utgör en stor del av det 

arbetsgivarpolitiska arbetet och att detta ska ses som ett långsiktigt arbete som mognar genom 

att den kommuniceras ut i organisationen.103 Organisationskultur som fenomen behandlas 

inte explicit i någon större utsträckning i dokumenten. Av intervjuerna framgår det dock att 

det finns en övergripande idé som ska verka styrande för kulturen i kommunen, men att den 

kultur som förespråkas tar sig olika uttryck ute i verksamheterna. 

 

Ja, absolut. Även om kulturen naturligtvis kommer att se olika ut när man är ute och pratar 

med olika verksamheter beroende på att de är av olika karaktär, det är olika professioner och 

så så blir det lite egna kulturer så finns det ändå en gemensam bas i Karlstad som har varit 

väldigt tydlig under en väldigt lång period.104 

 

Däremot finns flera exempel på mer implicita uttryck för vilken organisationskultur som är 

önskvärd. Ett exempel är att det flertalet gånger, både i styrdokumenten och i intervjuerna, 

refereras till värdegrunden. En av informanterna beskriver det på följande sätt. 
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Det finns ju också en gemensam värdegrund som har tagits fram som ju handlar väldigt 

mycket om hur organisationer eller vi som jobbar i förvaltningen ska känna till och förhålla 

oss till. Vad är våra förhållningssätt när det inte finns en skriven manual för de anställda att 

så här ska du göra. Hur förväntar vi oss att vi då agerar i vardagen? Där är ju det centrala 

ordet som jag tror att vi är till för Karlstadsborna.105 

 

Den gemensamma värdegrunden består av av fem riktlinjer:  

● Vi är till för Karlstadsborna 

● Vi når goda resultat 

● Vi genomför vårt uppdrag med engagemang 

● Vi är en kommun i gott skick 

● Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet106 

 

Värdegrunden ger uttryck för idéer från både NPM och TSL. Av den mest centrala punkten i 

värdegrunden, Vi är till för Karlstadsborna, framgår att de anställda genom ett gott 

bemötande skapar förtroende hos medborgare och näringsliv vilket kan ses som ett uttryck 

för grundtanken om tillit mellan medborgare och tjänstemän inom TSL.107 Att fokus riktas 

mot resultat kan ses som ett utryck för NPM- idéer. Här framhävs exempelvis fokus på 

tillväxt och effektivitet. Men här finns även inslag av idéer inom TSL då det förespråkas ett 

helhetsperspektiv bland personalen.  

 

Förutom värdegrunden kopplas organisationskulturen även till kommunens vision.108 

Kommunens uttalade vision Livskvalitet Karlstad 100 000 talar om färdriktning och ger en 

bild av kommunens framtid. 100 000 syftar till det önskade antalet invånare i kommunen. 

Visionen är starkt präglad av ett fokus på tillväxt. Man talar om olika målgrupper för tillväxt 

där syftet med växten kan sammanfattas i ökad livskvalitet och mer resurser till välfärden.109 

Fokus på tillväxt och mål är tydliga inslag av NPM. 
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I ett tjänsteyttrande från Kommunledningskontoret den 1 december 2017 framgår att det finns 

en ambition att koppla organisationskulturen till de värden som förespråkas inom TSL. 

 

För att kulturen ska kvarstå och utvecklas krävs ett mycket stort mått av tillit mellan olika 

organisatoriska nivåer. En del av denna tillit bygger på att de som bäst vet hur utmaningar 

ska lösas och målsättningar uppnås finns långt ute i organisationen nära 

medborgarna/brukarna/kunderna/eleverna. 110 

 

Dels kopplas tillit explicit till organisationskulturen mellan olika organisatoriska nivåer och 

dels understryks tilliten till kompetensen hos de brukarmötande yrkesgrupperna vilket är 

centrala idéer inom TSL. 

 

Vad gäller normativa uttryck runt ledarskapet återfinns inslag från både NPM och TSL.  

Värdegrunden är närvarande även i beskrivningen av ledarskapet.  

 

Goda ledare ska verka för att tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för 

att nå uppsatta mål.111  

 

Här framgår att måluppnåelsen är central vilket är en tydlig idé inom NPM.  

 

Ledaruppdraget ska kännetecknas av ett tydligt kommunikativt ledarskap med ett konsultativt 

förhållningssätt. Det handlar om att coacha mot mål mer än att detaljstyra, att vara tydlig 

med uppdrag och roll samt stödja, följa upp och stimulera medarbetare och grupper.112  

 

Även här framhävs NPM- inslag i form av målstyrning. I texten framgår även tydliga inslag 

av vad som efterfrågas hos en ledare inom TSL. Den typ av coachande, människoorienterade 

ledare som beskrivs är karaktäristisk för TSL. Dessutom framgår att det är önskvärt med en 

låg grad av detaljstyrning vilket även det är en viktig idé inom TSL. Denna bild förstärks 

ytterligare i intervjuerna. Här lyfts även vikten av förtroende mellan chef och medarbetare 
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fram. En av informanterna beskriver hur hen upplever förväntningarna på sig som chef inom 

kommunledningen. 

 

Jag tror att utifrån det arbetssätt som vi har hos oss så är det väldigt mycket relationer, 

kommunikation och pedagogik på något vis. Att kunna förstå och sätta sig in i varandras 

roller och varandras uppdrag och ha respekt för det… Men också att man kan kommunicera 

så att man förstår varandra och den här bryggan mellan uppdragsgivarna, politiken, och den 

konkreta verksamheten och få de verksamheterna att förstå varandra. Så det handlar väldigt 

mycket om kommunikation, relation, att bygga förtroende.113  

 

Den bild som målas upp stämmer väl överens med bilden av ledare inom TSL där öppenhet 

och tillit ses som ledord. Det som beskrivs stämmer även väl överens med människoorienterat 

ledarskap där fokus ligger på relationer snarare än uppgifter vilket förespråkas inom TSL. 

 

4.12 Sammanfattad framställning i analysschema- Kultur och ledarskap 

 

  

NPM 

 

TSL 

 

Karlstads kommun 

 
Kultur och ledarskap 

 
Fokus på efterkontroll 
 
 
Starka managers 
 
 
Uppgiftsorienterat 
ledarskap 
 
Risktagande 
entreprenörskultur 

 
Fokus på process 
 
 
Coachande ledare, 
medledarskap 
 
Människoorienterat 
ledarskap 
 
Kultur präglad av tillit, 
öppenhet och 
brukarfokus 
 

 
Fokus på process och 
efterkontroll 
 
Coachande ledare, 
aktivt medarbetarskap 
 
Människoorienterat 
ledarskap 
 
Kultur kopplad till 
värdegrund 

Tabell 4.1 Kultur och ledarskap 
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4.13 Styrning i Karlstads kommun 

Det är otvivelaktigt så att mål- och resultatstyrning genomsyrar en stor del av 

styrdokumenten vilket är uttryck för idéer inom NPM. Strategisk Plan är det dokument där 

NPM kommer allra tydligast till uttryck. Syftet med den strategiska planen och relationen till 

övriga dokument förklaras på följande sätt. 

 

Den strategiska planen talar om för oss hur vi ska ta oss mot visionen med hjälp av 

övergripande mål, indikatorer och åtaganden. Den ligger till grund för våra 

verksamhetsplaner. Den strategiska planen säger VAD vi ska åstadkomma. Vår värdegrund 

och vår ledar- och medarbetarpolicy är stöd i HUR vi ska utföra vårt arbete. Policyn är ett 

förtydligande av vad vår värdegrund innebär avseende både medarbetar- och ledarskapet.114  

 

Videare är det stort fokus på målstyrning i dokumentet. 

 

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande 

målen nås. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. I uppföljningen av målen ser vi 

resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp 

framöver.115 

 

Kommunens nämnder och styrelser ska bryta ner de övergripande målen i konkreta och 

mätbara nämndmål som är anpassade till den egna verksamheten.116 

 

Här framgår tydliga inslag av NPM. Målstyrning och uppföljning av målen med hjälp av 

indikatorer är alla karaktäristiska inslag av den mål- och resultatstyrning som förespråkas 

inom NPM. Texten ger även uttryck för kvantitativa mått på kvalitet och mätbarhet vilket 

även det kan ses som uttryck för idéer inom NPM.  

 

Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en förutsättning för Karlstads fortsatta 

utveckling och tillväxt. Tillväxten ger förutsättnigar för att stärka skolan, omsorgen, miljö- 
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och klimatarbetet och det civila samhället. Karlstad ska vara en attraktiv kommun som 

växer.117 

 

Karlstad är regionhuvudstad och tillväxtmotor för Värmland. Ett dynamiskt näringsliv med 

attraktiva jobb inom många olika branscher är en förutsättning för att Karlstad ska växa.118 

 

Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillväxt. Därför är det 

viktigt att höja utbildningsnivån.119 

 

En väl fungerande digital infrastruktur bidrar till samhällets tillväxt och utveckling.120 

 

I urvalet ovan framgår att tillväxt är ett högt prioriterat område inom kommunen. Tillväxt 

framställs som ändamålet inom en rad olika områden såsom näringsliv, utbildning och digital 

infrastruktur. Detta kan ses som ett tydligt inslag av NPM i styrningen. Samtidigt framgår det 

av intervjuerna att det finns en ambition som kan tolkas som ett steg bort från den typen av 

inslag. Bland annat upplevs det en samstämmighet om att gå mot färre målområden. En av 

informanterna beskriver det på följande sätt. 

 

Jag tror att vi har haft för många mål. Och kanske för många styrdokument till syvende och 

sist också. Det har varit svårt, med tanke på administration, vart ska jag vara om det blir 

överlappande? Det kan också vara svårt med hierarkier med mål. 121 

 

Under 2017 gjordes större förändringar inom styrningen där syftet bland annat var att 

förenkla modellen och minska antalet mål. Antalet övergripande mål i den strategiska planen 

reducerades från 9 till 4.122 Detta innebär inte att man går bort från målstyrning, men 

reduceringen av antal mål är något som förespråkas inom TSL och kan ändå ses som ett steg 

bort från NPM i styrningen. Även antal styrdokument reduceras. En av informanterna 

beskriver förändringen på följande sätt. 
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Vi har ju strategisk plan, med de målen som finns där. Och sen ska ju nämnderna ta fram undermål 

då, hur ska vi nå de här? Och sen de tre hållbarhetsstrategierna, det är de som försvinner. Men de 

kan man ju säga ändå finns med i målen. Så det är inte så att man slutar att arbeta med frågan utan 

det är bara att, och det är väl lite från det här gamla New Public Management, strukturen av mål, 

uppföljning och indikator blir så extremt omfattande. Så frågan är vad får vi ut av det 

kvalitetsmässigt?123 
 

De tre hållbarhetsstrategier som beskrivs är Tillväxtstrategin, Folkhälsostrategin samt Miljö- 

och klimatstrategin. I yttrandet från Kommunledningskontoret den 1 december 2017 föreslås 

att strategierna avvecklas. I strategierna ingår mer detaljerade delmål baserade på de 

övergripande målen i strategisk plan. Totalt innehåller strategierna 68 st delmål. 

Avregleringen av dessa kan även det ses som ett steg bort från NPM med syftet att förenkla 

och skapa en tydlighet vilket även framgår som önskvärt i intervjuerna.  

 

Att arbeta med policys är ett medvetet vägval i utvecklingen från en regelstyrd till en 

värderingsstyrd organisation. Med gemensamma värderingar kan vi bättre hantera 

samhällets snabba förändringar och i vardagsarbetet ge vägledning i våra dagliga möten 

med medborgarna och andra kommunställda.124 

 

Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam 

för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun.125 

 

Här framgår att det är önskvärt att gå i riktning mot en mer värderingsstyrd organisation. 

Liksom inom kultur och ledarskap finns det en koppling mellan styrningen och den 

gemensamma värdegrunden. Detta kan kopplas till att tanken om normstyrning som 

kännetecknar TSL. 

 

Vad gäller motivationsfaktorer bland medarbetarna framgår detta explicit i låg utsträckning i 

styrdokumenten. Däremot finns det vissa delar som kan kopplas till hur man ser på 

motivation.  

                                                             

 
123 Intervju 3. 
124 Arbetsmiljöpolicy s. 4. 
125 Strategisk plan s. 4. 



 

 

 

37 

 

Vårt intresse för Karlstads kommuns utveckling engagerar oss. Det har sin grund i vår 

kunskap och erfarenhet om hur vi bäst utför och utvecklar vårt uppdrag. 

Vi känner att vårt arbete har ett rikt innehåll som ger oss tillfredsställelse, personlig 

utveckling och skapar arbetsglädje.126 

 

Av detta framgår att det snarare är inre- än yttre motivationsfaktorer som prioriteras inom 

kommunen vilket kännetecknar TSL. Detta bekräftas även bland samtliga informanter i 

intervjuerna. Två av de som intervjuas beskriver det på följande sätt. 

 

Det finns inget uttalat att nu ska vi göra så här för att du ska bli motiverad utan det är väl 

återigen det här att försöka jobba med delaktighet involvering och så vidare så att vi skapar 

det här engagemanget. Så att jag tror inte att det finns en enda metod för att göra det på det 

viset utan jag tror att det är det här sammantagna som vi gör, eller försöker göra. Sen så är 

det olika svårt. Men vi tror ju väldigt mycket på just den här delen att man jobbar med 

delaktighet och om man tittar på de här olika delarna, hur utvecklar vi den här verksamheten 

tillsammans, vad behöver vi göra, lära nytt tillsammans och så vidare.127 

 

Mycket av hur vi jobbar med anställda och förhoppningsvis kommande anställda så handlar 

mycket av motivationsarbetet om att tala om vad det egentligen är för verksamhet eller 

organisation du kommer till. Du är med och bygger ett samhälle på något vis. Du är med och 

deltar i något som är viktigt varje dag. Jag vet till exempel att äldreomsorgen har för att få 

upp intresset för sitt arbete kört “ett jobb som är viktigt på riktigt”. Att man faktiskt betyder 

något i människors vardag. Det är ju ett exempel för att skapa den attraktiva arbetsgivaren 

och för motivation i jobbet.128  

 

Exempel som lyfts fram i intervjuerna kring motivation är delaktighet, involvering och att 

vara med och bygga ett samhälle vilket samtliga kan kopplas till den typ av inre 

motivationsfaktorer som förespråkas inom TSL. Det beskrivs även att det är önskvärt att 

undvika detaljstyrning vilket även det kan kopplas till TSL. 
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4.14 Sammanfattad framställning i analysschema- Styrning 
 

  

NPM 

 

TSL 

 

Karlstads kommun 

 
Styrning 

 
Fokus på resultat, 
effektivitet och tillväxt 
 
 
Mål- och 
resultatstyrning 
 
 
Kvantitativa mått på 
kvalitet 
 
Yttre 
motivationsfaktorer 
 

 
Fokus på kvalitet och 
värderingar 
 
 
Normstyrning  
 
 
 
Kvalitativa mått på 
kvalitet 
 
Inre 
motivationsfaktorer 

 
Fokus på tillväxt, 
resultat och 
värderingar 
 
Mål- och 
resultatstyrning samt 
normstyrning 
 
Kvantitativa mått på 
kvalitet 
 
Inre 
motivationsfaktorer 

Tabell 4.2 Styrning 
 

4.15 Organisering och arbetssätt i Karlstads kommun 

Vad gäller organisering och arbetssätt i kommunen behandlas den i lägre utsträckning i 

styrdokumenten än de övriga områdena som undersöks. Det framgår dock vid ett flertal 

tillfällen att decentraliseringen i kommunen är omfattande. 

 

Karlstads kommun ska utforma sin verksamhet i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och utifrån en humanistisk människosyn. En decentraliserad 

organisation med en stark central ledning ger förutsättningar för detta.129  

 

Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och 

förbättra sin verksamhet. Som stöd har kommunfullmäktige beslutat att koncernen ska 

använda några gemen- samma metoder för kvalitetsutveckling, till exempel riktlinjer för 

kund- och brukarundersökningar samt synpunktshantering och en gemensam 

projektmodell.130  

 
                                                             

 
129 Arbetsmiljöpolicy s. 5. 
130 Kvalitets- och styrmodell s. 2. 



 

 

 

39 

Decentraliserade organisationer med långtgående delegering förespråkas tydligt inom NPM. 

Däremot är det inte något som förkastas inom TSL. En av informanterna svarar på huruvida 

det finns en tydlig idé från centralt håll om hur man väljer att organisera arbetet inom 

kommunen på följande sätt. 

 

Inte från centralt håll. Men om vi pratar om organisering som sådan så har väl den frågan 

som från tid till annan lyfts att vi har en traditionell organisation om man tittar på kommuner 

på det sättet att vi har ett antal fackförvaltningar som är uppbyggda utifrån barn- och 

ungdom-, gymnasie-, vård och omsorg- och så vidare. Många kommuner har ju valt att gå 

ifrån det. Många kommuner idag, kanske inte de större kommunerna, men många andra tar 

bort de facknämnderna och har egentligen en kommunstyrelse bara, med lite utskott under för 

att lättare få till samverkan tycker de för att det finns en risk för att har man de här formella 

stuprören i någon form så hindrar det samverkan i de delarna. Om man tittar på vår 

styrmodell med målområden så är den ju inte alls uppbyggd från hur organisationen ser ut. 

Vi brukar säga att för karlstadborna har det ingen betydelse, de ska inte behöva bry sig om 

den. Och då kan man ju fundera på om vi har en optimal organisation eller inte. Ändå har väl 

svaret varit att vi ändå tycker att det i grunden har fungerat så pass väl och man tar ett stort 

ansvar i de delarna och man får hela tiden jobba med att få de här horisontella processerna 

att flyta bättre och bättre. Så vi går inte in och stör det. Vi vet också att större 

organisatoriska förändringar tar enormt mycket kraft och det är mycket som kan gå förlorat 

på vägen av det som har varit bra. Så det har väl varit tydligt från politiskt håll också att vi 

ska inte göra några stora dramatiska förändringar.131 

 

Av detta framgår att man medvetet valt att undvika större organisatoriska förändringar inom 

kommunen på grund av de transaktionskostnader som det medför. Det finns dock exempel 

inom kommunen där man haft en tydlig tanke i vad gäller organiseringen inom verksamheten 

med koppling till arbetssätt. I en av intervjuerna lyfts Samhällsbyggnadshuset i Karlstad som 

ett sådant.  

 

Vi har ju till exempel ett helt nytt hus som heter Samhällsbyggnadshuset, där 3 förvaltningar 

eller 4 egentligen nu då delar av kommunledningskontoret finns där också. Det här kom ju till 

i mångt och mycket för att vi ville dela kunskap mellan förvaltningar och medarbetare. Det 
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var ju inte det att det kom mer tid men däremot så hittade vi nya arbetssätt och nya 

förutsättningar för att kunna jobba med detta.132 

 

Vid organisering av Samhällsbyggnadshuset har man utgått från vad som kan beskrivas som 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt där personalen inte har några fasta platser utan byter arbetsplats 

dagligen.133 Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för förvaltningsövergripande 

arbetssätt och samverkan. Projektet stämmer väl in i den typ av samverkan mellan 

professioner och avdelningar som förespråkas inom TSL. Däremot är inte den typ av 

organisering något som man för tillfället diskuterar centralt för andra delar av kommunen.  

 

Inte vad jag känner till just nu. Det här får ju gå en period så får man utvärdera. För det sker 

kontinuerliga utvärderingar just nu i de verksamheterna också, så att vi kan dra lärdom av 

det. Och det är väl en del i det här att lära av varandra, att den här utvärderingsfasen ändå 

får ta sin tid för det här är en ganska stor förändring som de har gjort.134 

 

Just förvaltningsöverskridande samverkan är ett område där flera av informanterna ser stor 

utvecklingspotential inom kommunen. Koncernsamverkan Karlstad 2.0 är en omfattande 

process som det just nu arbetas med där man fokuserar på ökad samverkan mellan 

verksamheterna. En av informanterna beskriver Karlstad 2.0 på följande sätt. 

 

...samverkansarbete i koncernen som utgår från att ändra inställning och kultur i koncernen 

kring samverkan, att vi ska arbeta ihop och tänka mer koncern. Det är det som är grunden 

och det är det som vi kallar koncernsamverkan Karlstad 2.0 och det är ett arbete som vi 

startade för egentligen precis ett år sen som förvaltningarna har jobbat med och även 

bolagen, och det är kan man säga en process man startade, jag ser det inte som ett projekt 

som kommer att avslutas utan det är en process, en ändrad inställning till sitt uppdrag.135 

 

...Det kan vara att man behöver dra fjärrvärme till ett nytt bostadsområde, man behöver 

kanske ha bredband- ja men då har vi ju två bolag. Det kanske är så att arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen behöver ha vetskap om de som flyttar in, det kommer nya målgrupper som 
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de behöver arbeta tillsammans med. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar kanske för 

markköp, alltså det var så tydligt att alla kommer in någonstans. Och det var egentligen det 

som blev startskottet att okej, vi har en organisation som är organiserad utifrån förvaltningar 

och jobbar i våra så kallade stuprör. Men om man ser den här processen som ska gå 

snabbare och snabbare för varje år egentligen, vi vill ju att samhällsbyggnadsprocessen ska 

gå fort. Men om vi är stoppklossar hos oss själva, för det kan ju vara så att när man kommer 

till en viss ansökan i den här processen så har någon inte tid och då stoppas hela processen 

upp. Då jobbar vi ju inte ihop. Om alla tänker på sitt fast man har ett gemensamt ansvar. Det 

var där man såg att vi kanske behöver tänka om här, hur gör vi saker bättre tillsammans. Och 

det var ju då man började den här tanken att vi behöver kanske göra någonting och då fick 

jag uppdraget att leda den processen.136  
 

Den typ av samverkan som beskrivs stämmer väl in i den samverkan mellan professioner och 

avdelningar som förespråkas inom TSL. Det beskrivs hur man arbetar med inställning och 

kultur för att få en ändrad inställning till sitt uppdrag. Samtidigt förmedlas en ambition om att 

komma bort från att jobba i det som beskrivs som stuprör mot ett arbetssätt som utgår från ett 

koncernperspektiv. Detta kan ses som ett steg från det organisatoriska ansvarstänkandet inom 

NPM till den typ av helhetstänkande som förespråkas inom TSL. 

 

I praktiken beskriver en av informanterna att arbetet har gått till på följande sätt. 

 

Vi har dels haft en övning där vi har pratat om vad det är som fungerar och vad som inte 

fungerar för att uppmärksamma bra saker men också se när det inte fungerar med 

samverkan- vad beror det på? Så att den högsta ledningen ska få tid att prata om det. För får 

de möjlighet att prata om det och landa då ökar ju förutsättningarna för att de kan föra ut det 

i sin organisation också. Eller att de ser att de måste göra någonting och så startar de en 

diskussion på de här möten och så leder det till någonting. Vi har också haft övningar där vi 

har pratat om förväntningar på varandra. Att, ja men såhär tycker vi om er, vad är det som 

inte fungerar och man är öppen med varandra. Så vi har ju egentligen jobbat väldigt mycket 

med den högsta ledningen. Och gett dem tiden. Sen i det här att man successivt har gått steg 

med dem så har de också haft ett uppdrag att jobba med sin egen organisation. Då har ju de 
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fått med sig intryck från de här månadsmötena samt sitt eget tänk om det här så att på så vis 

så har vi gett dem den här tiden.137  

 

Av detta framgår att det i huvudsak är den högsta ledningen inom kommunens verksamheter 

som man valt att involvera i processen. Det framgår dock att det är avsatt arenor och tid för 

utbyte av kunskap och erfarenheter vilket förespråkas inom TSL, trots att just detta arbete 

inte omfattar hela organisationerna. På frågan om huruvida tanken är att fortsätta processen 

ner på handläggarnivå förklaras att det är nästa steg. 

 

Jag tror att det blir nästa steg. Vi har ju börjat nu med högsta ledningen. Vi har haft cheferna 

och man har liksom börjat jobba i sina förvaltningar och bolag. Sen blir ju nästa steg att ta 

det ner på handläggarnivå. Sen får man också se hur långt man ska dra det här. Man kanske 

inte ska ha det här vårdbiträdet inom vård och omsorg, men man får se vad som passar bäst i 

varje organisation. Men det tror jag är nästa steg.138  
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4.16 Sammanfattad framställning i analysschema- Organisering och arbetssätt 
 

  

NPM 

 

TSL 

 

Karlstads kommun 

 

Organisering/ 

arbetssätt 

 

Fokus på vad som ska 

uppnås 

 

 

Resultatansvar bland 

organisationens 

enheter 

 

 

Samverkan med 

privata aktörer 

 

 

Fokus på hur det ska 

uppnås 

 

 

Helhetstänkande 

 

 

 

 

Samverkan mellan 

professioner och 

avdelningar 

 

Fokus på vad som ska 

uppnås och hur det ska 

uppnås 

 

Resultatansvar bland 

organisationens 

enheter 

 och helhetstänkande 

 

Samverkan mellan 

professioner och 

avdelningar 

 

Tabell 4.3 Organisering och arbetssätt 
 

4.2 Stämmer den problembild som regeringen målar upp överens med uppfattningen i 

Karlstads kommun? 

Den övergripande problembild som framställs i studiens inledande kapitel målar upp en bild 

av att en allt för detaljerad nedbrytning av mål- och resultatstyrning fört till ökade 

administrativa uppgifter och mindre tid för de anställda att ägna åt sina kärn- huvuduppgifter. 

Frågeställningen omhandlar i huvudsak området organisering/arbetssätt vilket är det minst 

förekommande området i styrdokumenten. Uppfattningen är att de enskilda verksamheterna i 

kommunen bör undersökas individuellt för att besvara frågeställningen med precision. I 

ledar- och medarbetarpolicyn förekommer dock ett exempel där det explicit framgår att det 

finns en intention om att undvika detaljstyrning vilket förespråkas inom TSL. 

 

Ledaruppdraget ska kännetecknas av ett tydligt kommunikativt ledarskap med ett konsultativt 

förhållningssätt. Det handlar om att coacha mot mål mer än att detaljstyra, att vara tydlig 
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med uppdrag och roll samt stödja, följa upp och stimulera medarbetare och grupper. Chefen 

är dessutom alltid arbetsgivarens representant.139 

 

I samtliga av intervjuerna framgår det dock en samstämmighet om uppfattningen längre ut i 

verksamheterna om att administrativa uppgifter upptar för mycket tid från kärn- eller 

huvuduppgifter, vilket är i linje med den problembild som regeringen ställer sig bakom. 

 

Absolut, tror jag att man upplever det. Att det finns för mycket administrativa uppgifter som 

tar tid. Det har vi ju ett ansvar för själva att det vi, utifrån hur vi lokalt styr, men det är också 

ett otroligt ansvar gentemot  andra nivåer, framförallt den statliga nivån. Det är klart att man 

ibland har synpunkter på hur man från kommunledningen efterfrågar och ställer krav på 

återrapporter och så. Sådana finns och det måste man hela tiden fundera på i vilken 

utsträckning vi ska försöka hålla igen den delen och i vilken utsträckning kan vi finna den 

typen av uppgifter på annat sätt än att lägga på mer administrativa bördor.140  

 

Vi har ju verksamheter i kommunen som även rapporterar direkt till staten, och de 

verksamheterna har ju dubbla system på något vis. Så det är ju klart att då blir det ju väldigt 

mycket administration som vi behöver ta hänsyn till också. Så visst finns det det. Det 

överlappar ju. Först har vi den kommunala styrningen från fullmäktige som de lyder under, 

och sen så kommer det från exempelvis Skolverket också. Och det är klart att då blir det 

komplext, helt klart. Det är bland annat det som gjort att vi sett över vår egen styrmodell och 

försöker att förenkla och förtydliga så mycket det går internt. Sen har vi den externa och den 

får vi ju försöka att hantera också naturligtvis. Så visst är det komplext och överlappande.141 

 

Ja, när jag pratar med olika verksamhetsansvariga så påtalar ju flera av dem detta. Att det 

tar tid och man måste komma ihåg att den här redovisningen och rapporteringen även finns. 

Det är inte enbart den kommunala styrningen.142 

 

Förutom att dela den övergripande problembilden lyfts de verksamheter som rapporterar 

direkt till staten. Dessa verksamheter framställs i högst utsträckning uppleva de 

                                                             

 
139 Ledar- och medarbetarpolicy s. 5. 
140 Intervju 1. 
141 Intervju 2. 
142 Intervju 2. 
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administrativa bördorna som betungande. På frågan om upplevelsen är att problemet har 

förändrats över tid svarar en av informanterna följande. 

 

Ja, det har det väl kanske gjort på lite olika sätt. Men jag tror en av dem är att det finns, och 

där tror jag att den här andra biten har kommit in, att man känner framförallt inom 

socialtjänst och skola att det finns otroligt mycket krav på att de ska rapportera. Det är 

rutiner och annat som ska finnas och allt sånt där, något slags kontrollsystem. Det tror jag 

väl egentligen i huvudsak inte är egentligen mot de interna lokala förutsättningarna utan det 

är väldigt mycket uppåt mot statlig nivå. I någon form är ju det ett uttryck tycker jag för att vi 

har ett samhälle där, Sverige sticker ju ut med att vi har en god tillit till den offentliga 

verksamheten, men det finns ändå en stämning utav hög misstro på något vis med bevakning 

och att det ofta lyfts fram när det går fel på olika sätt i media, även på andra sätt, men det är 

där uppmärksamheten kommer. Då blir ofta svaret att man måste ta fram bättre rutiner och 

öka tillsynen eller kontrollen och så. Det tror jag nog att man upplever att det har ökat.143  

 

Ett specifikt område utöver rapporteringskrav som lyfts i en av intervjuerna är de statliga 

riktade bidragen.  

 

En annan signal som är otroligt störande i den delen är alla riktade pengar som egentligen 

kommer från statligt håll. Det tycker man är ett otroligt avsteg från att verkligen visa tillit till 

den lokala nivån. Man skickar ut massor med riktade statsbidrag, ofta ganska små pengar 

dessutom, som kräver otroligt mycket administration. Man kan fråga sig om det är vi lokalt 

som jobbar med frågorna som vet vart pengarna bäst behövs eller är det ytterst riksdag och 

regering? Det tror jag är något som, ska man få en långsiktighet och en stabilitet i det arbetet 

så måste det hända något där annars tror jag att konflikten mellan den lokala och centrala 

nivån kommer att öka anspänningen. För det är ju egentligen samma sak. mellan den lokala 

kommunala delen och den statliga nivån, det är ju ungefär samma sak som vi har på lokal 

nivå mellan de lokala utförarna längst ut och vi i kommunledningen. Och vi sliter ju i den 

frågan varje dag naturligtvis för att inte hamna på fel nivå. Men det måste även ske på den 

nivån för annars så kommer det att bli svårhanterligt.144  
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Sammanfattningsvis kan det sägas att de intervjuade inom kommunledningen i stort delar den 

problembild som regeringen målar upp, där bilden är att administrativa uppgifter övertar för 

mycket tid från kärn- eller huvuduppgifter i kommunens verksamheter. Problematiken artar 

sig naturligtvis annorlunda beroende på verksamhet. De verksamheter med statligt 

rapporteringsansvar lyfts fram som den kategori som i högst grad upplever de administrativa 

bördorna som betungande. Samtidigt uppfattas de riktade statsbidragen som problematiska, 

där det administrativa arbete de medför inte står i linje med den relation kommun och stat 

präglad av tillit som regeringen förespråkar. 
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5. Diskussion 
 

Nedan redovisas en sammanfattning av de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Diskussionen runt resultaten utgår från studiens övergripande frågeställning och är indelad i 

de olika områden som undersökts.  

 

5.1 Vilka dominerande inslag av Tillitsbaserad styrning och ledning samt New Public 

Management återfinns i den centralt kommunicerade styrningen och ledningen av Karlstads 

kommun? 

 

Inom kultur och ledarskap är uppfattningen att det finns inslag av både NPM och TSL. I 

förhållande till de övriga områden som undersöks är dock kultur och ledarskap det område 

som i högst utsträckning kännetecknas av de idéer som förespråkas inom TSL. Kulturen i 

kommunen skiljer sig självklart mellan verksamheterna men trots att det inte förekommer 

explicita riktlinjer runt kulturen i styrdokumenten i någon högre utsträckning är samtliga 

informanter eniga i att det finns en gemensam bas som utgör organisationskulturen i 

kommunen. Kulturen kopplas till kommunens värdegrund som i sin tur har inslag av både 

NPM och TSL, där inslagen av TSL uppfattas som mest framträdande. Det framgår av 

Kommunledningskontorets yttrande att det finns en ambition om att aktivt jobba med 

organisationskulturen i kommunen baserat på värden som förespråkas inom TSL. Vad gäller 

ledarskap inom kommunen så ställer mål- och resultatstyrningen krav på ett 

uppgiftsorienterat ledarskap. Samtidigt framkommer det såväl i styrdokumenten som i 

intervjuerna att ett mer människoorienterat, coachande ledarskap som förespråkas inom TSL 

både existerar och är önskvärt.  

 

Även den styrning som kommuniceras i Karlstads kommun har inslag av både NPM och 

TSL. Styrdokumenten präglas i hög utsträckning av fokus på resultat och tillväxt vilket kan 

härledas till den mål- och resultatstyrning som är central inom NPM. Samtidigt är en stor del 

av styrningen kopplad till kommunens gemensamma värdegrund vilket är i linje med typ av 

normstyrning som förespråkas inom TSL. Vad gäller hur man mäter kvalitet i kommunen 

finns inslag av såväl kvalitativa- som kvantitativa mått på detsamma. Fokus på mål och 

mätbarhet är dock påtagligt i styrdokumenten vilket gör att uppfattningen är att NPM- inslag 

dominerar en stor del av styrningen i kommunen. I intervjuerna framgår dock att det finns en 
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ambition om att minska antalet mål och indikatorer vilket förespråkas inom NPM. Av 

Kommunledningskontorets yttrande den 1 december 2017 om att utveckla kommunens 

styrmodell framgår att det finns en tydlig ambition om att öka fokus på verksamhetsstyrning 

från den traditionella ekonomistyrningen så att de båda ska gå hand i hand. Tillit förekommer 

explicit i låg utsträckning i styrdokumenten men uppges i samma yttrande vara ett 

fokusområde i styrningen framöver. Vad gäller hur man ser på motivation inom kommunen 

så att det är inre- snarare än yttre motivationsfaktorer som förespråkas. Motivation kopplas 

till värden såsom att vara med och bygga ett samhälle, involvering och delaktighet samt 

minskad detaljstyrning vilka samtliga är exempel på den typ av motivationsfaktorer som även 

förespråkas inom TSL.  

 

Vad gäller organisering och arbetssätt är även detta ett område det det förekommer inslag av 

både NPM och TSL. Det är även det område som uppfattas förekomma i lägst omfattning i 

styrdokumenten. Det är inte helt tydligt i frågan om man i kommunen fokuserar på vad som 

ska uppnås och hur det ska uppnås. Vad som ska uppnås kan i hög utsträckning utläsas 

genom den målstyrning som förekommer inom kommunen. Samtidigt framgår det i 

intervjuerna att organiseringen och arbetssättet är det område där informanterna ser störst 

utvecklingspotential. Detta har renderat i projekt där typiska TSL- idéer såsom helhets- eller 

koncerntänkande och samverkan mellan professioner och avdelningar arbetas med. Intrycket 

är att organisering och arbetssätt inom kommunen inte domineras av en styrningstrend, utan 

att inslag av såväl NPM som TSL existerar. Det arbete som görs tyder dock på att det pågår 

en riktningsförändring mot mer TSL i kommunen även inom området organisering och 

arbetssätt.  
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Karlstads kommun- dominerande drag 

 

NPM 

 

TSL 

 
Kultur och ledarskap 

 
Fokus på process och efterkontroll 
 
Coachande ledare, aktivt medarbetarskap 
 
Människoorienterat ledarskap 
 
Kultur kopplad till värdegrund 
 

 
x 
 
 

 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 
Styrning 

 
Fokus på tillväxt, resultat och värderingar 
 
Mål- och resultatstyrning samt normstyrning 
 
Kvantitativa mått på kvalitet 
 
Inre motivationsfaktorer 
 

 
x 
 
x 
 
x 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
x 

 
Organisering/ 
arbetssätt 

 
Fokus på vad som ska uppnås och hur det ska uppnås 
 
Resultatansvar bland organisationens enheter 
 och helhetstänkande 
 
Samverkan mellan professioner och avdelningar 
 

 
x 
 
x 

 
x 
 
x 
 
 
x 

Tabell 5.1 Karlstads kommun- dominerande drag 
 

5.2 Vad skiljer Tillitsbaserad styrning och ledning från New Public Management? 

Den komparativa framställningen i tabell 5.2 sammanfattar de mest karaktäristiska dragen 

inom respektive styrningstrend utifrån de områden som undersöks. Överlag är uppfattningen 

att TSL står för mer mjuka värden än NPM. Det kvalitativa förespråkas framför det 

kvantitativa med mer fokus på mellanmänskliga värden och på personalens kompetens och 

trivsel. Därmed är min mening att det finns fog för att tala om en motreaktion eller 

pendelrörelse inom styrning och ledning i den svenska offentliga sektorn genom införandet 

av TSL. Flera av de områden som framgår i tabellen är dock svåra att urskilja samtidigt som 

de sällan uppenbarar sig i någon renodlad form. Genom att försöka bryta ned de olika 

fenomenen på en mer konkret nivå kan denna typ av framställning bidra till en förenkling av 
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en komplex bild av verkligheten vilket i sin tur bidrar till att få ner det teoretiska på en mer 

greppbar, praktisk nivå.  

 

  

New Public Management 

 

Tillitsbaserad styrning och 

ledning 

 
Kultur och ledarskap 

 
Fokus på efterkontroll 
 
Starka managers 
 
 
Uppgiftsorienterat ledarskap 
 
Risktagande entreprenörskultur 

 
Fokus på process 
 
Coachande ledare, 
medledarskap 
 
Människoorienterat ledarskap 
 
Kultur präglad av tillit, 
öppenhet och brukarfokus 
 

 
Styrning 

 
Fokus på resultat, effektivitet 
och tillväxt 
 
Mål- och resultatstyrning 
 
Kvantitativa mått på kvalitet 
 
Yttre motivationsfaktorer 

 
Fokus på kvalitet och 
värderingar 
 
Normstyrning  
 
Kvalitativa mått på kvalitet 
 
Inre motivationsfaktorer 
 

 
Organisering/arbetssätt 

 
Fokus på vad som ska uppnås 
 
Resultatansvar bland 
organisationens enheter 
 
Samverkan med privata aktörer 

 
Fokus på hur det ska uppnås 
 
Helhetstänkande 
 
 
Samverkan mellan professioner 
och avdelningar 
 

Tabell 5.2 Komparativ framställning 
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5.3 Stämmer den problembild som regeringen målar upp överens med uppfattningen i 

Karlstads kommun?  

Frågeställningen om den övergripande problembilden regeringen målar stämmer in på 

Karlstads kommun kan besvaras med både ja och nej. Det är så att man inom 

kommunledningen uppfattar att det finns en problematik i att administrativa uppgifter i flera 

av kommunens verksamheter upptar för mycket tid från de anställdas kärn- eller 

huvuduppgifter. Samtidigt är uppfattningen att en stor del av denna problematik ligger på den 

vertikala nivån mellan de berörda verksamheterna och staten. I diskussionen lyfts även de 

riktade statsbidragen som problematiska ur ett tillitsperspektiv. Diskussionen är intressant då 

uppfattningen är att regeringens arbete i hög utsträckning siktar på att införa Tillitsbaserad 

styrning och ledning på de horisontella nivåerna. Därmed kan det finnas fog för att tala om att 

vissa delar av vad regeringen avser förändra i själva verket redan fungerar väl i Karlstads 

kommun och att riktningen för det man avser förändra riskerar att bli något oprecis. 

 

5.4 Sammanfattning 

I denna studie har det undersökts vilka dominerande inslag av NPM och TSL som återfinns i 

den centralt kommunicerade styrningen och ledningen av Karlstads kommun. Det har 

konstaterats att det inte är en är en av styrningstrenderna som dominerar styrningen och 

ledningen i kommunen. Delar ur de båda återfinns inom samtliga undersökta områden i 

varierande utsträckning.  Inom kommunledningen upplevs vissa NPM- inslag såsom 

överdriven målstyrning med ett för stort antal mål och indikatorer och otydliga hierarkier 

mellan målbilderna som problematiska, vilket har fört till att man bland annat minskat antal 

målområden från centralt håll. Samtidigt framgår det att den administrativa bördan upplevs 

som störst i verksamheter med ansvar att rapportera till staten. Intrycket är även att det inom 

kommunledningen finns en samstämmighet om att vidta åtgärder för att minska de 

administrativa bördorna i verksamheterna. Det finns en medvetenhet och ambition inom 

kommunen att utveckla delar av styrningen i riktning från NPM mot TSL. Det är viktigt att 

påpeka att denna studie är gjord med syfte att undersöka den kommunicerade styrningen och 

ledningen i kommunen. Den säger därmed något om vad som är önskvärt från centralt håll 

inom kommunen. Det som inte framgår är hur det faktiskt ser ut längre ut i kommunens 

verksamheter. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att resultatet i denna studie visar på vad som kan liknas vid 

en hybridmodell för att förklara den kommunicerade centrala styrningen och ledningen i 

Karlstads kommun. Varken New Public Management eller Tillitsbaserad styrning och 

ledning sträcker var för sig till som förklaringsmodell. Samtidigt är det vissa områden i 

kommunen, i huvudsak kultur och ledarskap, som i mycket hög utsträckning stämmer 

överens med de normativa idéerna om detsamma inom TSL. Med andra ord har flera av de 

idéer som förespråkas inom TSL tagit sig in i styrningen och ledningen av Karlstads 

kommun. Den hybridmodell som bäst sammanfattar styrningen och ledningen i nuläget 

innehåller även vissa motsatta värden. Hur ser det ut i praktiken då den mål- och 

resultatstyrning som praktiseras möter riktlinjer om färre mål? Denna typ av frågor som i 

grunden tar ansats längre ut i kommunens verksamheter skulle kunna vara föremål för 

framtida forskning inom området. 
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