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Syftet med denna uppsats är att undersöka Eskilstuna kommuns styrning för att se om dem är 

påverkade av NPMs tankar om hur organisationer ska styras. För att undersöka detta använder jag mig 

av en kvalitativ innehållsanalys där jag undersöker kommunens policyer angående ledarskap. För att 

kunna applicera dessa på NPMs tankar har jag bland annat använt mig av Lena Agevall och Roland 

M. Almqvist definitioner av vad begreppen betyder.  Slutsatsen av min undersökning var att 

Eskilstuna kommun är starkt influerad av NPMs tankar och att deras styrsätt bygger på NPM. För att 

forska vidare inom ämnet skulle det vara möjligt att jämför Eskilstuna kommun med en likande 

kommun antingen i Sverige eller internationellt för att de om deras styrning påverkats på samma sätt 

av NPM men istället för att göra en fallstudie skulle man gå kunna genomföra en jämförande analys.   
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1. Inledning  

New public management och ledarskap är två begrepp som sedan 80 talet varit väldigt 

omtalade. Med dessa begrepp kom viljan att effektivisera både kostnader, resurser och 

tidsmässigt. Men begreppens betydelse och hur man uppnår effektiviseringarna på bästa vis 

finns det delade åsikter av hos forskarna. Trotts detta är effektivisering något som många 

organisationer arbetar med. För att bidra med ett utomvetenskapligt bidrag kommer jag därför 

analysera relevanta dokument om hur styrningen ser ut i en svensk mellanstor kommun.   

1 kap 1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Detta är ett utdrag ur vår svenska 

lagbok. Vidare i denna paragraf skriver vidare i denna paragraf skriver man att detta 

förverkligas bland annat genom kommunal självstyrelse. Sverige bygger idag på att landet är 

en decentraliserad enhetsstat vilket gör att kommuner i Sverige har ett större inflytande över 

lokala bestämmelser än hos länder där de exempelvis har devolution (decentralisering i 

federationer) eller dekoncentration (geografisk spridning). På senare tid har den större 

decentraliseringen bidragit till att ge tjänstemän friare händer i dess arbete länge som de 

implementerar politikernas mål och därmed kunna ge dem möjligheterna till att ändra den 

tröggående byråkratin. Steget från byråkratin har bidragit till att kommuner i en högre 

utsträckning liknar privata företag med fokus på kostnadseffektivitet, implementering av 

policyprocesser och större valfrihet (Stadskontoret, Ss, 25-27).    

        

Under 80 och 90-talet kom ”New public management” (NPM) som en våg in över Sverige. 

De nya idéerna om styrning och ledning bredde ut sig över landet (Stadskontoret, Ss, 25-27).    

Men hur mycket av denna våg finns faktisk kvar i den offentliga sektorn idag? Var det några 

delar som kommunerna tag sig an och implementerade i sina organisationer eller har de idag 

frångått de teorierna som var då? Om man väljer att undersöka en kommun som har som 

målsättning att växa, både i antal invånare och i attraktivitet hos företag och familjer, använde 

de sig av NPM för att locka hit människor? Till detta fall har jag valt att titta in på Eskilstuna 

kommun. Eskilstuna är en kommun som har som mål att växa sig stora och de passerade för 

något år sedan 100 000 sträcket för invånare. Från början var Eskilstuna en av de städer som 

följde utvecklingståget och blev en industristad (Eskilstuna kommun). Har denna öppenhet till 

utveckling gjort att dem varit mer öppna för att prova NPM och hur påverkar i så fall den 

viljan av effektivitet och kostnadseffektivitet hur politikerna vill att kommunen ska arbeta? 

Kan det vara för att det finns en maktkamp sinsemellan?  
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2. Syfte  

 

Syftet med denna b-uppsats är att undersöka Eskilstuna kommuns vision om styrning 2017, 

vem är det som har makten och på vilket sätt arbetar de för att uppnå resultaten. För att kunna 

besvara på den frågeställningen kommer jag till min hjälp titta in på vad Eskilstuna kommun 

har för arbetsplan för att genomföra uppgifterna. Vilken sorts ledare är det som Eskilstuna 

kommun eftersträvar hos en offentlig ledare och vad har kommunen för ledarskapsvisioner. 

Till sist kommer jag även under arbetet gå in och titta på om New public management (NPM) 

har påverkat den här kommunens syn på ledarskap och visioner.  

 

2.1 Frågeställning  

Forskningsfrågorna som jag kommer använda mig av till denna uppsats är: 

1. Hur styrs Eskilstuna kommun? 

2. Vilka brister och fördelar har NPM medfört till styrningen i Eskilstuna kommun?   

 

2.2 Material och avgränsningar  

För att kunna få svar på mina frågor har jag valt att använda mig av dokument från Eskilstuna 

kommun som ledar- och medarbetarpolicys för att kunna se hur de arbetar i just den 

kommunen. Men även böcker som ”Offentligt ledarskap – om förändring, förnyelse och nya 

ledarideal” skriven av Ingalill Holmberg och Roger Henning som ger en annorlunda syn på 

offentligt ledarskap på den handlar om den negativa sidan av offentligt ledarskap i 

organisationerna. En annan ledarskapsbok som jag har använt mig av är ”Ledarskap” skriven 

av Stefan Sveningsson och Mats Alvesson som är en mer neutral ledarskaps bok som ger en 

bred bild av ledarskap som fenomen. För att få en djupare förståelse för New public 

management (NPM) har jag valt att använda mig av boken ” New Public Management ” av 

Roland Almqvist. 

 

3. Tidigare forskning  

I en avhandling skriven av Henrietta Huzell (2005) undersöker forskaren ifall omorganisering 

blivit till ett måste på grund av ökad konkurrens, komplexitet och snabbare förhandlingstakt 

hos offentliga sektorn. Huzell skriver i sin avhandling att detta har lett till att organisationer 
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behöver förändras för att kunna uppfylla de nya kraven. Syftet med studien är att undersöka 

vad det är som de anställda gör motstånd mot i en omorganisation och hur omorganisering ser 

ur ett managementperspektiv. Dessa förändringar som skett i organisationer har enligt Huzell 

varit ett omfattande forskningsområde där forskare har identifierat att det finns en reformvilja 

både hos politiker och på managementnivå i offentlig sektor. Forskningen som genomförts har 

bland annat tittat på hur management har uppfattats när de nya idéerna har implementerats i 

organisationen. Huzell berättar att dessa forskare genom deras studier sett att idéerna i många 

fall mottagits med öppna armar då de setts som självklara och i princip omöjliga att 

ifrågasatta. Men här går forskare i olika riktning andra påstår att dessa nya idéer har fått 

motstå mycket utmaningar och motstånd. Exempel på detta är bland tjänstemän (Skålén 

2002:158-160) och hos vissa chefer i den kommunala verksamheten (Forsell & Jansson 

2000:118-119). (Huzell, Ss, 1-4).  

Huzell skriver att byråkratin sägs vara tidsödslande och krävande med onödiga rutiner som 

följas av krångel, långsamt arbete med brist i flexibilitet och ett ointresse för uppgiften. 

Vidare skriver Huzell angående nödvändigheten att frångå monopoliseringen som ett steg för 

att i framtiden kunna bli framgångsrika och kunna bygga legitimitet. Beslutet att frångå det 

gamla monopolet var ett beslut och en reform från politikerna för att öppna upp för 

konkurrenssättning (Huzell, Ss, 76- 82).  Forskaren skriver om vad omstrukturering har betytt 

för organisationen med införandet av team, icke-hierarkiska former, omhändertagande av 

kompetens och effektivitet. Ur ett politiskt perspektiv skriver Huzell att det kan tolkas som 

om tjänstemännen har börjat använda sig av ett antal strategier från den privata sektorn som 

ses mer radikala än de tidigare metoderna (Huzell, Ss, 227-232).   
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4. Metod   

 
Jag har valt att göra en innehållsanalys då det är en undersökning av politiska texter som 

policydokument där jag studerar olika delar om dokumenten. Innehållsanalys är en analys 

som bygger på politiska texter. Det kan exempelvis vara styrdokument, policyer och andra 

offentliga handlingar det vill säga sekundära källor. Jag har valt att göra en kvalitativ 

fallstudie om Eskilstuna kommuns implementering av NPM i organisationen för att se i vilken 

utsträckning NPM vågen hade eller har på kommunen. Jag valde att studera Eskilstuna 

kommun då de är en växande mellanstor kommun. Det är en teoriprovande fallstudie då jag 

tittar in på ur dem arbetar i organisationen. En teoriprövande studie bygger på att forskaren 

har en eller fler hypoteser som prövas på ett empiriskt material, slutsatsen framgår det sedan 

om hypotesen stämde, stämde delvis eller inte alls stämde. Den textanalytiska metod som jag 

har haft till min hjälp i studien är en kvalitativ textanalys. Jag valde att använda mig av denna 

därför att undersöka idéer som är på en viss plats, i det här fallet Eskilstuna kommun 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Gällande validitet och reliabilitet 

använder jag mig av litteratur från forskare som är ledande inom ämnena ledarskap och NPM 

i min uppsats vilket kan stödja mina slutsatser. 
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5. Teori  

 

5.1 New public management  

 

För att kunna besvara mina frågor behöver jag börja med att definiera New Public 

Management (NPM) men även ledarskap. Båda de begreppen är väldigt stora och kan ha 

många olika betydelser. En av dessa förklaringar av NPM beskrivs i boken ”New public 

management – NPM – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll” skriven av Roland M. 

Almqvist. Almqvist skriver att NPM är uppbyggt på idéer från näringslivet och från privata 

företags metoder på hur de styr sina organisationer. I boken berättar han bland annat om Lena 

Aggevalls syn på vad NPM är av analysen ”Välfärdens organisering och demokratin – en 

analys av New Public Management.” som ett begrepp som man kan dela in i sex olika delar. 

Hon väljer att titta på begreppet utifrån styrning och kontroll, disaggregering och konkurrens, 

ledningsroller och empowerment, medborgare, kund och empowerment och till sist nytt språk 

(Almqvist, 2006. Ss, 25-28).   

Den första delen som Lena skriver om är styrning och kontroll, här ligger fokus på mål- och 

resultatstyrning, granskningar, utvärderingar, strängare finansiell kontroll. I den här delen har 

man i åtanke att kunna öka effektiviteten, utvärdera och följa upp resultaten i organisationen 

för att se om målen blivit uppfyllda. Tanken är att organisationen ska lägga ner ett större 

arbete på efterkontroller än på kontroll av processerna under arbetets gång för att kunna 

förbättra processen till nästa gång den ska genomföras (Almqvist 2006. Ss, 25-28).    

Den andra delen som Agevall skriver om är disaggering och konkurrens som handlar om 

konkurrensutsättning. Här arbetas det vad som behöver finnas för att det ska gå att skapa 

konkurrens och privatisering. I den här delen använder man termer som exempelvis beställare 

eftersom man arbetar utifrån beställar-/utförarmodellen det som man menar då är tillexempel 

en politiker som genom sina mål och visioner styr tjänstemännen. Men Kundvalsmodellen har 

även den mycket plats i den här punkten då det är kunden som har ett önskemål eller en 

beställning som sedan beställaren och utföraren ska se till att uppfylla. Kunden kan 

exempelvis vara invånarna som ställer krav på beställarna. De två modellerna arbetar sida vid 

sida och finns till för att medföra konkurrens både externt och internt. Meningen är att man 

med hjälp av dem ska kunna arbeta fram det bästa alternativet och dessutom ha en högre 

effektivitet än tidigare för att gynna beställaren och kunden. Disaggering behövs för att det 
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ska kunna finnas konkurrens, det måste finnas en gräns mellan de olika aktörerna för annars 

kan inte konkurrens skapas (Almqvist 2006, Ss, 25-28).        

Den tredje som handlar om ledningsroller och empowerment och lägger stor vikt på att det är 

politikernas uppgift att styra över tjänstemännen och förvaltningen i det stora hela och de 

behöver därför att en stor makt. Men en viktig del är att det på lokal nivå fortfarande ska 

finnas utrymme för beslut. Detta på grund av att Sverige är en decentraliserad välfärdsstat 

vilket talar emot den centraliseringen som man förespråkar i början av den här punkten. Vissa 

forskare tror att NPM fungerar mycket just för att cheferna på den centralpolitiska nivån är 

väldigt duktiga på delegering vilket ger dem möjligheten att styra verksamheten mot de 

nationella politikernas mål samtidigt som de fortfarande har ett spelrum för utförande 

processen och att det är därför som det kan fungera att de förespråkar både centralisering och 

decentralisering (Almqvist 2006. Ss, 25-28).   

Den näst sista delen är medborgare, kund och empowerment. Denna del hör ihop med den 

andra delen som jag tog upp som handlar om konkurrens då denna del går ut på att ge 

möjligheten till medborgarna att få mer inflytande över politiker och tjänstemän i deras 

närområde. Men även att de ska få mer makt genom att ses som kunder och därför få olika 

valmöjligheter bland utbudsalternativen. Den sista aspekten som författaren skriver om är nytt 

språk. Denna går ut på att de termer som man använde tidigare som exempelvis medborgare 

har bytts ut till kund, service och omsorg beskriv tillexempel med hjälp av produktions termer 

och att man har valt att ändra på de sätt som man beskriver sina verksamheter att de nu ses på 

som olika resultatenheter (Almqvist 2006. Ss, 25-28).  

För att kunna få en ännu tydligare bild av vad NMP handlar om har Roland M. Almqvist i sin 

bok även skrivit hur NPM går att bryta ned i fyra punkter med en syn utifrån 

välfärdssamhället. Den indelningen som han skriver om kommer från Walsh och har fokus på 

hur man ska kunna fördelningsmässigt effektivisera resurserna. Walsh menar att för att uppnå 

detta behöver det finnas flera olika alternativ på marknaden som det går att välja mellan. Det 

finns då två vägar att gå för att uppnå det bästa resultatet enligt Walsh, antingen jobbar man 

utifrån horisontell fördelnings effektivitet som är ett mått på antal personer som behöver 

någon form av assistans och hur många som får assistansen. Annarskan fokus läggas på 

vertikal fördelnings effektivitet utifrån samma punkt, som innebär att se om de personer som 

erbjuds och har hjälp verkligen behöver ha den.  
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Den andra punkten som Walsh skriver om går ut på att det måste gå att minska producentens 

makt och öka konkurrensutsättningen. Gör man det ökar man automatiskt 

marknadseffektiviteten. Vidare till den tredje punkten som hör ihop med den andra punkten, 

utföraren behöver vara effektiv för att kunna vara med och konkurrera mot andra med sina 

produkter och tjänster. Det leder i sin tur till att produktionstekniska effektiviteten ökar och att 

man därmed av byråkratisera de långsamma och tidskrävande processerna genom kommunala 

organisatoriska förändringar. Det i sin tur ökar effektiviteten samtidigt som det kräver av 

utföraren att vara kostnadseffektiva för att kunna konkurrera mot andra erbjudanden och ha en 

måleffektivitet då kunder vill se goda resultat. Allt går runt i en cirkel där målet är att vara 

kostnadseffektiva för att producenterna själva ska gå runt, kontroll av processen för att kunna 

effektivisera, få ett bra resultat som lockar fler kunder och att tiden innan kunden får tjänsten 

ska vara så effektiv som möjligt samt erbjuda det bästa alternativet till just den personen som 

efterfrågar tjänsten eller varan.   

Till sist tyckte Walsh att en väldigt viktig del i processen för att NPM ska fungera är att 

politikerna håller sig till sitt jobb. Deras uppgift att arbeta fram tydliga mål för till exempel 

den kommunala verksamheten, de målen ska även gå att undersöka om de blivit uppfylld. I 

bästa fall ska politiker lämna sina förhoppningsvis glasklara mål och visioner till 

tjänstemännen som i sin tur ska genomföra de i praktiken till kunderna. Målen som 

tjänstemännen får ska ge dem en tydlig ram att hålla sig inom då målen bygger på de 

folkvalda politikernas viljor på vad som ska genomföras. Eftersom mer spelrum har gets till 

tjänstemännen har man kunnat av byråkratiserat mycket av processen vilket lätt till att arbetet 

blivit mer tidseffektivt än vad det har varit förut då det var mer detaljstyrt (Almqvist 

2006.s.40).      

Med de nya tankarna som kom med NPM skedde en förändring av synen på ledarskap. De 

tidigare egenskaperna som varit prioriterade byttes ut med ett nytt tänk. De gamla 

egenskaperna som att ledare behövde kunna formulera policydokument och skapa regler för 

hur uppgifter ska genomföras byttes ut mot tydliga målformuleringar och noggrann 

uppfyllelse för att se resultatet, fokus skiftade från hur man utförde till hur resultatet blev. 

Detta betyder att man kunde öppna upp för icke statliga organisationer i upphandlingen av 

utförandet för att få ut det resultat som stämmer bäst med målbilden. (Almqvist 2006.ss, 25-

28)  
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5.2 Politisk styrning och kommunernas resa  

 

I en rapport från Stadskontoret berättar dem hur styrningen av kommuner sett ut över tid. Här 

skriver dem att det sen andra värdskriger går att dela in styrningen i tre olika delar. Den första 

av dessa tre stäcker sig fram till slutet av 1970-talet. Denna tid präglas av statligt styrt 

kapacitetsbygge där vår decentraliserade enhetsstat växte fram, dessa år kallades rekordåren 

på grund av den kontinuerliga tillväxten som inte stötte på många hinder. Period nummer två 

började på 1980-talet och sträckte sig till 1990-talet och statens styrning var stark. Denna tid 

präglades av fortsatt decentralisering och avreglering och man gick från det tidigare 

regelstyrningen till resultatstyrningen. Nu ville man frångå den gamla detaljstyrningen och 

öppna upp för styrning genom tydliga målformuleringar och resultatkrav i hopp om att skapa 

mer öppenhet för tjänstemännen i genomförande processen.  I den sista delen som började på 

1990-talet var en tid för avreglering i ett steg för att begränsa det tidigare handlingsutrymmet 

som gavs under den förra perioden för att prioritera marknadsorientering och 

marknadsskapande. Två ledord var valfrihet och konkurrens vilket i sin tur ökade kraven på 

mer granskning och kontroll från staten för att inte utbudet skapade olika standard till de olika 

samhällskategorierna service beroende personens ekonomi. Även här har alltså staten gått 

tillbaka mot den starkare styrningen som präglade den första perioden (Stadskontoret, Ss, 25-

26).    

I dagsläget går det att se att en stark stat och ett kommunalt självstyre kan ses som två 

motparter men eftersom det i regeringsformen tydligt står att folkstyrelsens bland annat 

genomförs med hjälp av kommunalt självstyre. Då både kommuner och landsting ses som 

organisationer som är politiskt styrda är dem både ett medel som regeringen kan använda sig 

av för att förverkliga sin politik men de har även ett demokratiskt egenvärde med en större 

flexibilitet och anpassningsförmåga för de offentliga behoven. Men dem behöver fortfarande 

följa de ramverk som fastställs av regeringen (Stadskontoret, s.27).        

Politiska eller olika administrativa organ kan stifta olika regleringar eller föreskrifter som de 

beröra måste följa. Dessa regleringar kan ses som administrativa styrmedel eller som 

restriktioner och för att dem i sin tur ska följas finns tillhörande sanktioner som införs när 

föreskrifterna inte efterföljs. Vilken sanktion som är kopplat till vilken föreskrift framgår 

tydligt i skriften. Sanktionen kan exempelvis vara fängelse eller böter, det är inte sanktionen i 

sig som är styrmedlet utan det är föreskriften som sanktionen tillhör som är styrmedlet.  
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(Johansson m.fl. 2013, s209) I Sverige finns det olika myndigheter som ser till att 

föreskrifterna efterlevs.  Några sådana tillsynsorgan är Sveriges advokatsamfund, 

länsstyrelsen och finansinspektionen (Johansson m.fl. 2013, s.49). 

Erik Hysing och Jan Olsson (2012) skriver att det i vissa tillfällen när det genomförs en statlig 

granskning kan det nämnas som ”statlig tillsyn” eller ”offentlig tillsyn”. Denna tillsyn finns 

inte att köpa för organisationen utan man kan istället se riksdagen och regeringen som de som 

”beställer” tillsynen. Meningen är att föra upp eventuella brister i ljuset för att dessa ska 

kunna åtgärdas men även att se till att medborgarna är dem som hamnar i första rummet. Vid 

eventuella ”fynd” är organisationen skyldiga att åtgärda dessa om tillsynsorganet anser att de 

inte uppfyller kraven för lagen (Hysing & Olsson, Ss.52-53).  

I och med att Sverige är en decentraliserad enhetsstat har det bidragit till att tjänstemännen har 

fått en större frihet vid implementering av politikernas mål. Politikerna förespråkar nu 

valfrihet vilket har bidragit till av monopoliseringen och att öppna upp för privata och 

semioffentliga aktörer på marknader som tidigare haft monopol av staten. Syftet med detta är 

att öka utbudet åt kunderna vilket i många fall kan leda till en kostnadseffektivitet och en 

högre kvalitet. Syftet med NPM har bland annat varit att få den offentliga förvaltningen att 

anpassa sig efter marknadsekonomin. Andra delar har varit att minska byråkratin och 

detaljstyrningen från politikerna. Tankarna om NPM har bidragit till att se medborgarna som 

kunder och det har även öppnat upp för konkurrens mellan privata och offentliga företag. 

Exempel på detta är bilprovningen och apoteket. Detta har i sin tur lett till fler samarbeten 

men även fler karriärvägar för tjänstemän. Men det finns baksidor med detta. Dessa uppdrag 

riskerar nu att få ett fokus på kostnadseffektivitet på en bekostnad av politiska och 

demokratiska värden som transparens, rätten till bra vård oavsett den personliga ekonomin 

och öppenhet (Almqvist, 2006).  
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5.3 Ledarskap  

 

Ledarskap är precis som NPM ett begrepp som kan betyda väldigt många olika saker 

beroende på vilken forskning man läser men i boken ”Ledarskap” av Stefan Sveningsson och 

Mats Alvesson åter ger de några av de vanligaste definitionerna av ledarskap utifrån 

ledarskapsforskning. Den första av dessa är att ledarskap är en process där någon med högre 

rang får den personen med lägre rang att röra sig i den önskade riktningen för att få igenom 

sin vilja. Den andra bygger på att de andra personerna följer en person. De följer inte 

personen för att de måste utan de gör det av fri vilja. Den tredje är byggd på ett 

ledarskapsperspektiv, att vara en ledare bygger på att kunna skapa tydliga visioner för att de 

tänkta målen ska kunna uppnås och att formulera vägen till medlemmarna så att dem har 

möjlighet att nå de tänkta målen. Den fjärde bygger även den ur ledarens perspektiv, den 

menar att ledarskap kommer när personen på ett lätt, tydligt och motiverande vis kan genom 

antingen tal eller handling underlätta för efterföljarna i utförandet av uppgiften eller för att 

komma framåt i problem som anses viktiga för efterföljarna. Den sista definitionen som 

forskarna tar upp är att ledarskap är när inflytande från en person har bidrar till att processen 

hos en organiserad grupp kan genomföras och därmed uppfylla gruppens mål (Almqvist, 

2006)  

  

Alvesson & Sveningsson berättar i sin bok att om man tittar in på vilka egenskaper som gör 

en person till en bra ledare verkar det som om det är egenskaper som inte är speciellt 

relaterade till just den typen av arbete som avgör, utan de egenskaperna skulle kunna passa in 

var som helst. Det allmänna intrycket är därför viktigare än specifika egenskaper, då det är 

väldigt svårt att finna några som gör att man har större förutsättningar än någon annan till ett 

gott ledarskap. Men bara för det betyder det inte att vem som helst kan bli en bra chef, utan 

det är många andra faktorer som påverkar om man blir en bra chef eller inte. (Alvesson & 

Sveningsson, s.19) 

De ledarskapsstilar som författarna i boken beskriver som passar bäst in på Eskilstuna 

kommunkoncerns riktlinjer för vad en bra chef ska besitta för egenskaper passar i en matris 

som Robert Blake och Jane Mouton på sextiotalet (Blake & Mouton 1964) utvecklade. Det är 

då främst två av de fem delarna som stämmer in, uppgiftsorienterat ledarskap och 

lagorienterat ledarskap. Uppgiftsorienterat ledarskap går ut på att tyngdpunkten läggs på 

genomförandet och leveransen av uppgifterna, en effekt av detta kan bli att organisationen 
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inte lägger lika mycket fokus på relationer och informella kontakter. Den andra, lagorienterat 

ledarskap, bygger på starkt engagemang och självständiga medarbetare som tycker att det är 

viktigt att vara engagerad i organisationen som man arbetar för. Enligt den här 

ledarskapsmatrisen blir organisationen fylld av engagerade medarbetare som har arbetsglädje, 

känner gemenskap och respekt för varandra och sitt arbete (Alvesson & Sveningsson, Ss, 23-

26). 

Statskontoret släppte 2016 en rapport som heter ”Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i 

staten.” i denna rapport skriver dem precis som många andra forskar att ledarskap inte har 

något enkelt svar om vad som är bra och rätt. Det bygger istället på den specifika situationen, 

relationen som finns mellan ledaren och medarbetarna och organisationen som dessa befinner 

sig i. Statskontoret skriver även att det finns övergripande forskning som har pekat på 

sambandet mellan uppfattningen från medarbetarna om dess ledares ledarstil och hur det 

påverkar organisationen, deras resultat och deras arbetsmiljö. Statskontoret skriver i sin 

rapport om effektivt ledarskap och hur detta uppnås. För att lyckas med detta behövs att 

ledningen är kompetent, intelligent och erbjuder stöd till medarbetarna både när det gäller 

karriärsutveckling och att se behovet mellan yrkesliv och privatliv och att dessa två behöver 

en balans (Stadskontoret, Ss, 40-43).     

I samma rapport skriver dem att statsförvaltningen genom en del av de förvaltningspolitiska 

målen ska vara både innovativ och samverkande vilket betyder att myndigheterna förväntas ta 

tillvara på nytänkande idéer och tillvägagångssätt för att slippa onödig byråkrati men även för 

att förbättra medborgares vardag och se till att skattepengarna används på ett effektivt vis. I 

slutrapporten från innovativsrådet framgick det att ledare som främjar innovation bygger på 

ett tillitsbasrat ledarskap. Det bygger på att medarbetaren inte känner sig detaljstyrd och 

kontrollerad utan de vill frivilligt göra rätt. Ledare bör därför arbeta för att motivera, 

samordna och möjliggöra för sina medarbetare att utnyttja sin kompetens för att på bästa sätt 

genomföra sin uppgift framför att använda sig av strikt kontroll och hierarkier (Stadskontoret, 

s.50)  
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6. Eskilstuna kommuns visioner  

6.1 Effektiv organisation  

 

På Eskilstuna kommuns hemsida går det att klart och tydligt att läsa om att de utifrån tre 

perspektiv arbetar för att få ut en effektiv organisation. Deras fokus ligger i att bidra med 

attraktiva arbetsgivare med hjälp av rekrytering och utbildningar då de anser att bra ledarskap 

bidrar till kreativitet och innovation. Det andra perspektivet som de skriver om på sin hemsida 

är stabil ekonomi, det innefattar åtgärder för att organisationen ska ha en balans i ekonomin 

genom att utnyttja resurserna på det sätt som är effektivast och att arbeta utifrån en god 

verksamhetsstyrning. Till sist talar de om kvalitet, då lägger de fokus på utvecklingen av 

arbetsmetoder, effektivisering av den tiden som ges och möjligheter till förändring. Genom de 

punkterna ska de kunna utföra rätt arbete på rätt sätt. Eskilstuna kommun menar på att genom 

att arbeta med de här tre perspektiven blir resultatet en effektiv organisation. För att kunna 

uppnå den balansen som behövs för att lyckas är tydlighet och att organisationen har samma 

syn på de målen som ska uppnås väldigt viktiga. (Eskilstuna kommun)  

Här går det tydligt att se kopplingar mellan deras arbetssätt och NPM, deras fokus på stabil 

ekonomi, använda sig av deras resurser på bästa sätt och att deras arbete ändå ska hålla en god 

kvalité är staplar som NPM vilar på vilket både Agevall och Walsh skriver om som viktiga 

punkter inom NPM. Fokus på organisationens resultat för att uppnå effektivitet och tydlighet 

för att lyckas med målen är även de tydliga NPM tankar om kommunen har tagit efter. Deras 

tankar stämmer även överens med NPMs tankar kring ledarskap och uppmuntran till 

innovation.  

 

6.2 Riktlinjer för chef och medarbetare  

Om man tittar vidare i Eskilstuna kommuns riktlinjer och policys kan vi i deras dokument 

”Riktlinjer för chef och medarbetare” har de utvecklat vidare på de tre perspektiven. 

Kommunen skriver att invånarna, brukarna och kunderna ska vara det som vägleder 

verksamheten i kommunen. Därför läggs det stor fokus på cheferna då de ses som 

nyckelpersoner i att få organisationen att växa, det är deras uppgift att sprida grundsynen och 

visionerna som arbetsgivaren har nedåt till medarbetarna. Här är det särskilt viktigt att 

cheferna och ledarna besitter egenskapen att vara lyhörd och att de även har respekt för den 
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demokratiska processen som styr den offentliga organisationen (Kommunstyrelsen (2008). s. 

4). 

Det finns vissa egenskaper som Eskilstuna kommun eftersträvar hos cheferna och ledarna i 

koncernen. De eftersträvar chefer som har en helhetssyn och är mål-och resultatinriktade. 

Med helhetssyn menar de att personen har en känsla för att se hela bilden och sätter därför 

koncernnyttan i första rummet. Den personen arbetar tillsammans med tillexempel andra 

enheter och kan därför koppla ihop pusselbitarna och verkställa politikernas beslut. Med mål- 

och resultatinriktade chefer vill arbetsgivarna att cheferna ska föra organisationen framåt mot 

de visioner och mål som bestäms, detta ska göras med hjälp av ett strategiskt tänkande och 

med målet att behålla ekonomin i balans samtidigt som goda resultat är viktigt.    

I dokumentet beskriver de även sex stycken punkter som gäller för både chefer och ledare 

som de anser vara viktiga att de besitter för att få bättre förutsättningar för att utföra ett bra 

arbete. Den första punkten har att göra med att chefen eller ledaren behöver ha en god 

kommunikativ förmåga för att den personen kan förmedla visionen och målen till 

medarbetarna för att alla förstår och vet vad de ska arbeta mot. För att kunna få medarbetarna 

att arbeta mot målen är det även viktigt att de kan skapa engagemang för att drivkraften ska 

väcks hos medarbetarna. Men det är inte bara nedåt som kommunen tycker det är viktigt att 

cheferna och ledarna är duktiga på att kommunicera med utan även uppåt i organisationen för 

att de som beslutar om målen och visionerna ska får verksamhetens perspektiv och eventuella 

behov för att kunna genomföra målen. Genom att kommunicera åt båda hållen skapas 

möjligheterna för en öppen dialog på arbetsplatsen som har en positiv inverkan på 

arbetsglädjen och hälsan hos medarbetarna. Den andra punkten handlar om delaktighet, 

respekt och lyhördhet gentemot medarbetarna. De personerna med ledarroller kan inte vara 

rädda för att delegera arbetsuppgifterna till sina medarbetare utan de behöver ha förtroende 

och istället ge möjligheterna till alla att utvecklas.   

Den tredje punkten bygger på att chefer och ledare behöver förstå att man för att fatta det 

bästa beslutet behöver använda sig inte bara av egen kunskap, utan även från tillexempel sina 

medarbetare. Den fjärde punkten behövs för att den som fattar beslutet ska kunna leda 

gruppen även det uppstår ett problem, chefen eller ledaren behöver ha mod nog att fatta beslut 

i svåra frågor och kunna hantera problem som uppstår på ett tidigt plan och den personen får 

inte vara rädd för nytänkande utan det ska uppmuntras. Den näst sista punkten handlar om 

tydlighet, personen behöver kunna ställa tydliga krav på medarbetaren och på dess uppdrag 

men dessutom följa upp de kraven som har ställts. För att medarbetarna ska få en tydlig 
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struktur krävs det även att ledaren är konsekvent i sina krav och uppföljningar. Till sist av 

dessa punkter skriver kommunen i dokumentet att chefen och ledaren i den offentliga 

organisationen behöver vara en god ambassadör som på ett bra sätt delar med sig av 

kommunens visioner och kommunkoncernens verksamhet till medarbetare, invånarna och 

samarbetspartners som denne kommer i kontakt med. Personen har även i uppgift att se till att 

det finns förutsättningar för att ha en dialog tillsammans med exempel invånare 

(Kommunstyrelsen (2008). s. 4). Förutom de sex punkterna måste cheferna även arbeta för att 

gynna invånarna. Arbetsgivarna har på andra sidan även dem åtaganden som de måste hålla 

gentemot cheferna, som att det är deras uppgift att tydliggöra chefernas uppdrag, ansvar, 

befogenheter och delegation för att möjliggöra chefernas arbetsområden. Även här är det 

viktigt med uppföljning, utvärderingar och möjligheten till utveckling. Genom de kontrollerna 

följs chef och ledarskapet upp för att organisationen håller koll på att kommunens visioner 

och mål arbetas mot och uppfylls och därmed att cheferna utför sina åtaganden. Om problem 

skulle uppstå är dessa samtal väldigt viktiga för att cheferna kan få det stöd som behövs för att 

genomföra uppgiften eller för att i vissa lägen fatta besluten för att avveckla det uppdraget. 

(Kommunstyrelsen (2008). Ss, 17-21).    

Här ser vi tydligt kopplingar till Robert Blake och Jane Moutons matris över vad de anser att 

en bra chef ska ha för egenskaper. Eskilstuna kommun läggen stor fokus på målen och 

uppgifterna som enheterna ska uppfylla och utföra, samtidigt som de vill behålla goda 

relationer gentemot kunden. Den sista delen går lite emot uppgiftsorienterat ledarskap då den 

biten ofta faller bort i den här typen av ledarskap. Den andra matrisen är den som vi kan se 

har allra störst roll i hur kommunen vill att deras ledare ska leda. De vill ha ett starkt 

engagemang, självständiga medarbetare som vill utvecklas både individuellt och för hela 

enheten. Kommunen vill att ledarna ska kunna inspirera och engagera för att bygga en bra 

utvecklande arbetsglädje inom kommunens enheter där respekt och gemenskap ska bidra till 

ett bra arbetsklimat. 

 

6.3 Medarbetarpolicy  

Eskilstuna kommunkoncern använder sig även av en medarbetarpolicy som går ut på att de 

strävar efter att alla medarbetare ska kunna vara delaktiga i verksamhetens planering för att 

alla vet hur de ska arbeta för att uppnå kommunkoncernens mål, resultat och dess yttersta 

vision. Genom att alla medarbetare ges möjligheten till att påverka bidrar det till att tillit, 

innovation, mod och ansvarstagande ökar vilket är väldigt positivt för organisationens 
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helhetssyn. ”Att vara chef innebär att vara arbetsgivarens företrädare och att tillsammans 

med medarbetarna skapa förutsättningar för att uppnå målen.” för att uppfylla målen 

behöver chefer och medarbetare samarbeta och sträva efter kompetensutveckling för att kunna 

effektivisera organisationen (Kommunfullmäktige. (2008) Ss, 1-4). 

Även här kan vi se att de värdesätter det lagorienterade ledarskapet då de fokuserar på 

möjligheter och personlig utveckling som ska ge ett positivt resultat för organisationen. Det 

ska vara en tydlig sammanhållning genom hela organisationen ända från toppen där 

visionerna bildas till medarbetarna som utför arbetet för att uppnå visionerna. 
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7. Slutdiskussion   

 

Eskilstuna kommen lägger mycket vikt i effektivitet, produktion, rekrytering och hur de ska 

arbeta för att uppnå det bästa resultatet för deras kunder. Makten kommer från de folkvalda 

politikerna som genom sina styrdokument talar om för cheferna vad som ska göras, redan på 

Eskilstuna kommuns hemsida kunde man tydligt läsa att de präglas av NPM´s tankar om 

effektivisering och NPM´s idéer om ledarskap. Att kommunen har blivit influerad av NPM 

kan ha mycket att göra med att Sverige är en decentraliserad välfärdsstat vilket gett 

kommunerna mer spelrum att bygga upp sina organisationer på det sättet som är mest 

effektivt för deras organisation. Många har i och medeffektiviseringen blivit mer och mer 

inspirerade av den privata sektorns arbetssätt. Egenskaper som effektivitet, kreativitet, 

nytänkande med mera har blivit egenskaper som organisationen eftersträvar för att uppnå en 

effektiv organisation som dessutom är kostnadseffektiv och levererar goda resultat. Att fokus 

har flyttats från utförande processen till uppföljning av resultatet tror jag har bidragit till att 

tjänstemännen kan arbeta utan att cheferna och ledarna behöver kontrollera varje steg av 

processen. Men bara för att man har som mål och visioner att arbeta utifrån ett visst sätt 

betyder det inte att det går lika bra i verkligheten.  

Att en offentlig organisation blir allt för mycket influerad av NPM´s idéer kan leda till stora 

problem precis som att det kan ha många olika fördelar. Det kan tillexempel lämna ett för 

stort utrymme för egen tolkning och kan då resultera i att resultatet inte alls blir som 

politikerna hade planerat. Därför är det viktigt att chefer och ledare, precis som politiker är 

tydliga med sina formuleringar för att tjänstemännen ska få vet vad det är som förväntas av 

dem att göra. Men är man för tydlig kan det istället bidra till att döda kreativiteten och de 

nyskapande idéerna som skulle kunna föra organisationen framåt. Det kan även bidra till att 

fokus läggs för mycket på effektivitet och att bibehålla en god ekonomi på bekostnad av 

kunderna som i det här fallet oftast är medborgarna. Men med hjälp av av monopoliseringen 

är tanken att det inte ska påverka kvalitén av arbetet och att kunden ska kunna sätta press på 

resultatet av tjänsten. Men avmomopoliserengen kan även skapa skillnader mellan vad 

klasserna i samhället har råd med för produkt och kan då medföra att de rikare kan få en bättre 

vård än de som är mer ekonomiskt utsatta. Därför är det viktigt med myndigheternas 

granskningar av organisationerna för att säkerställa samma kvalitet hos slutprodukten eller 

tjänsten.   



17 
 

Syftet med den här uppsatsen var att försöka ta reda på om Eskilstuna kommuns ledarskaps 

visioner har påverkats av NPM. Utifrån de dokument som jag har använt mig av kan jag tolka 

en tydlig bild av hur kommunens verksamhet ska styras och utvecklas. Makten kommer 

uppifrån men delegeras neråt till cheferna och medarbetarna som ska utföra arbetet. 

Eskilstuna kommun förespråkar ledare som är goda förebilder som på så sett kan ge en bra 

och trygg arbetsplats där det är högt till takt.  

Man kan tydligt se hur NPM har påverkat deras arbetssätt då en viktig pelare i deras 

utveckling och arbete med organisationen går ut på att göra kunden nöjda på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Jag tolka materialet som att Eskilstuna kommun föredrar personer som har 

vissa egenskaper son de anser gynnar ett gott ledarskap. En fortsatt studie skulle kunna 

genomföras för att se om det finns likheter mellan Eskilstuna kommuns sätt att arbeta och 

andra kommuner både nationellt och internationellt för att se om även dem är influerade av 

NPM.  Utifrån det som stadskontoret publicerat går Eskilstuna kommun i en riktning som de 

anser främja tillväxt och utveckling och i och med det kommunala självstyret har dem 

möjlighet att gå åt det hållet bara de även uppfyller de ramverk som politikerna beslutar om. 

Även om det kan ses som en kamp mellan kommunens vilja att vara NPM inspirerade och 

statens vilja till att upprätthålla samma kvalitet till alla har kommunen rätt till att utrycka sin 

egen ledarskapsstil som dem gör enligt våra grundlagar.    
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