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Sammandrag 
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Handledare: Freddy Kjellström 

Kommunpolitik i modern tid 

En studie av New Public Management i Arvika kommun (B-uppsats) 

Uppsatsen syftar till att analysera och söka efter inslag av styrnings- och förvaltningsteorin 

New Public Management (NPM) i Arvika kommun. Detta görs framförallt genom 

framtagandet av tre indikatorer av NPM. Enligt den av uppsatsen använda teoretiska 

förståelsen tenderar dessa att vara närvarande i förvaltningsorganisationer influerade av NPM. 

Uppsatsen finner genom en analys av kommunens vision, strategiska plan samt specifika 

verksamhetsplaner att Arvika kommun har en i stora drag centraliserad politisk organisation 

(första indikatorn). Det finns även ett visst inslag av en beställare- och utförarmodell (andra 

indikatorn) men den är framförallt begränsad till verksamhetsplanen för vård och omsorg. 

Analysen finner även att den tredje indikatorn, en mål- och resultatutformad verksamhet, är 

framträdande i alla de av uppsatsen analyserade handlingarna.  

Konsekvensen för Arvika kommun är att man tangerar den idealtyp av kommun vilken kallas 

marknadskommun till nackdel för den i Sverige traditionellt framträdande statsintegrerade 

kommunen. 

Medvetet eller omedvetet har Arvika kommun antagit verksamhetsformer vilka är vanliga 

inom NPM. De mest framträdande i denna uppsats är den centraliserade politiska 

organisationen samt struktureringen av en mål- och resultatutformad verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Simon Sjögren, Statsvetenskap B, VT-17 

Supervisor: Freddy Kjellström 

Municipal policy in modern times 

A study of New Public Management in Arvika municipality (B-essay) 

The aim of this essay is to search and analyze for the management theory New Public 

Management (NPM) in the municipality of Arvika. This is mainly done through the 

development of three indicators of NPM. According to the theoretical understanding used by 

this essay these indicators tend to be present in governmental organizations influenced by 

NPM. 

The essay finds through an analysis of the municipality's vision, strategic plan and specific 

operational plans that the municipality of Arvika has a broadly centralized political 

organization (the first indicator). There is also a certain element of a buyer and client model 

(the second indicator), but it is primarily limited to the health and social care plan. The 

analysis also finds that the third indicator, a target and performance-oriented organization, is 

prominent in all the analyzed parts. 

The consequence for Arvika municipality is that it is approaching the ideal type of 

municipalities, which is called market municipality, to the detriment of the ideal type called 

state integrated municipality. Consciously or unconsciously, Arvika municipality has adopted 

operations that are common within NPM. The most prominent of these are, which is analyzed 

in this essay, is the centralized political organization as well as the structuring of a goal-

oriented and performance-oriented practice. 
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1. Inledning 
1.1 Problembild 

Sveriges primärkommuner utgör en central del av den offentliga förvaltningen.1 Dagens 

kommuner organiseras i stor utsträckning enligt kommunallagen (1991:900). I propositionen 

vilken lade grunden till den nuvarande kommunallagen slog regeringen fast att kommunerna 

utgör en vital del av svensk demokrati.2 Detta antagande förstärks av att kommunerna utpekas 

ibland annat regeringsformens portalparagraf som en av de viktigaste grunderna för den 

svenska folkstyrelsen.3 

Kommunerna utgör i både teori och praktik en av den offentliga förvaltningens frontlinjer. 

Oftast är det genom kontakt med kommunerna i olika sammanhang som medborgarna möter 

den offentliga förvaltningen. Skola, vatten- och avlopp samt föreskrifter om tillstånd för 

alkoholservering är enbart några exempel på den mångfacetterade verksamheten kommunerna 

ansvarar för, antingen för drift eller som beställare. Det är även kommunerna som i främsta 

ledet ansvarar för den dagliga driften av större delen av det svenska välfärdssystemet, från 

skola till social omsorg. Kommunerna är i och med detta en avgörande del av statsmakten. 

Av ovan nämnda anledningar är denna vitala del av svensk demokrati viktig att förstå. Nya 

styrningsmodeller, förvaltningsteorier och idéer så som New Public Management (NPM) 

påverkar hur kommuner organiseras, hur verksamheten styrs och därmed människors möte 

med den offentliga förvaltningen. 

1.2 Ämnesval 

Sverige består av 290 kommuner. Dessa varierar i storlek, politisk organisation, skattenivå, 

förvaltnings- och styrningsstruktur, politisk orientering, demografi, geografi och ekonomisk 

aktivitet. Men de förenas av att de står under svensk lagstiftning samt en överordnad politisk 

tanke om vad kommunerna är till för. Dessa gemensamma drag syns som tydligast i 

regeringsformen och kommunallagen. Där fastlås bland annat de primära styrelseformerna för 

kommunerna enligt de nu rådande politiska principerna. Detta innebär ett folkvalt fullmäktige, 

en av fullmäktige utsedd styrelse samt en kommunal förvaltning. 

                                                           
1 Formellt anses kommuner vara uppdelade i primärkommuner och landstingskommuner. Denna uppsats 
fokuserar på primärkommuner (det människor till vardags förknippar med kommuner). Anges inget annat avses 
med kommuner primärkommuner. 
2 Prop. 1990/91:177, s. 14. 
3 Regeringsformen, 1947:152. 
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Dessa komponenter, fullmäktige, styrelse, den kommunala förvaltningen samt de ofta 

förekommande verksamhetsansvariga nämnderna är var och en centrala instrument i den 

kommunala verksamheten. Tillsammans bildar de även den helhet vilken utgör den 

kommunala organisationen. I och med att det finns 290 kommuner finns även 290 olika 

kommunfullmäktigen, kommunstyrelser och specifika förvaltningsmodeller vilka består av 

olika politiska konstellationer och storlekar. Men den kommunala verksamheten opererar inte 

i ett tomt vakuum. De enligt lag förordnade institutionerna formas vid sidan av rådande 

lagstiftning även av de teorier som påverkar politiker, media, tjänstemän, akademi och 

forskning. En av de teoribildningar vilka har fått störst genomslag inte bara i Sverige utan 

även i större delen av västvärlden är den som är känd som New Public Management (NPM). 

Detta slås fast av bland annat Montin och Granberg vilka lyfter fram NPM som en 

teoribildning vilken fått stort genomslag sedan sitt framträdande på 1980-talet.4 NPM för med 

sig ett antal värden som gör avtryck i förvaltning och politik. Detta gör att det är av intresse 

att studera hur teorin NPM relaterar till en enskild kommun och vilka implikationer detta får 

för kommunens verksamhetsutövning.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en studie av huruvida New Public Management har 

haft någon påverkan på den kommunala verksamheten i Arvika kommun. 

1.4 Forskningsfrågor 

Syftet i uppsatsen preciseras till följande forskningsfrågor 

1) Vilka inslag av New Public Management går att identifiera i den kommunala verksamheten 

i Arvika kommun? 

2) Vilka allmänna implikationer har New Public Management fått för verksamhetsutövningen 

i Arvika kommun? 

1.5 Urval och avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till att studera New Public Management och dess påverka på Arvika 

kommun. En kommun består av fler aspekter, enheter och institutioner än de som uppsatsen 

nämner. Även fler teorier än NPM är relevanta i kommunal förvaltning. Men flera olika 

                                                           
4 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
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avgränsningar sker i uppsatsen. Dessa avgränsningar är primärt relaterade till teori, kommun 

och aspekter av den kommunala verksamheten  

Uppsatsens teoretiska fokus avgränsas till NPM. Detta på grund av att NPM är en av de mest 

framträdande och inflytelserikaste teorierna inom styrning och förvaltning sedan cirka trettio 

år tillbaka. Detta enligt olika forskare, bland annat Roland Almqvist.5 Genom att söka efter 

vissa förväntade förvaltningspolitiska styrningsdrag vilka förknippas med NPM går det att 

analysera i vilken utsträckning NPM kan antas påverka en viss kommun. Då ingen enhetlig 

definition av NPM existerar görs i uppsatsen en teoretisk avgränsning. Uppsatsens definition 

baseras på den teoretiska framställningen av NPM som presenteras i böckerna 1: Moderna 

kommuner, 2: New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll 

samt 3: Det kommunale laboratorium. 

Det är ett medvetet val att begränsa uppsatsen till Arvika kommun. Begränsningen är 

motiverad då NPM ofta förutsätts vara en teori vilken lutar åt politikens högra ideologiska 

halva.6 Arvika kommun har sedan en lång tid tillbaka präglats av det Socialdemokratiska 

arbetarpartiet (SAP) och vid kommunvalet 2014 fick SAP 46,72 %, vilket är ett relativt starkt 

resultat jämfört med riket som helhet.7 Vid en första anblick kan det därför antas att NPM inte 

är framträdande i den kommunala verksamheten på grund av de rådande partipolitiska 

preferenserna. Utifrån ett forskningsperspektiv är det därför intressant att se vilka effekter en 

teori som NPM får på en socialdemokratiskt präglad kommun.  

En kommun består som redan nämnts av en stor variation av beslutande institutioner. Även 

om grunderna till dessa återfinns i kommunallagen har kommunerna stor frihet att själva 

organisera sin verksamhet. Uppsatsen begränsar analysen till vissa väsentliga delar av den 

kommunala verksamheten.8 Avgränsningarna baseras på 1: lagstiftning om vilka institutioner 

som är nödvändiga i en kommun, 2: vilka områden NPM är troligast att påverka enligt den i 

uppsatsen teoretiska förståelsen, samt 3: kommunens organisatoriska struktur. 

1.6 Metod 

För att besvara syfte och forskningsfrågor använder sig uppsatsen av en på förhand given 

metod. Genom metoden ges uppsatsen en struktur vilken underlättar framtagandet av 

empiriskt underlag och för den efterföljande analysen. 

                                                           
5 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 10. 
6 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 23. 
7 Länsstyrelsen i Värmlands län, Slutgiltig rösträkning och mandatfördelning, Bilaga 1. 
8 Specifikt vilka dessa är presenteras i kapitel 2 och kapitel 3. 
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Uppsatsen utgör i huvudsak en kvalitativ fallstudie där Arvika kommun är det enskilda 

objektet som är i fokus för uppsatsens undersökning. Syftet går ut på att ta reda på ifall NPM 

haft någon påverkan på den kommunala verksamhetsutövningen. Beroende på resultatet lam 

detta stärka uppfattningen om NPM:s partipolitiska hemvist, eller utgöra ett avvikande fall 

relaterat till den partipolitiska preferensen (socialdemokratisk). Undersökningen består av en 

idéanalys av relevanta handlingar och dokument från Arvika kommun där utryck för NPM 

eftersöks. För att genomföra analysen tas tre typexempel (indikatorer) av NPM fram mot vilka 

de offentliga handlingarna studeras. 

För att uppnå syftet preciseras uppsatsen till två forskningsfrågor. Det är för att besvara 

forskningsfrågorna uppsatsen strukturerar upp indikatorer att mäta verksamheten mot. Första 

steget i processen att ta fram dessa indikatorer sker genom att uppsatsen skapar en teoretisk 

förståelse av NPM. Grunden för denna teoretiska förståelse baseras på de tre nämnda 

böckerna vilka behandlar NPM. Detta utgör en självinbygd begräsning av vad uppsatsen 

sträcker sig till då den teoretiska rävkviddens begräsning även begränsar uppsatsens räckvidd. 

En teoretisk begränsning är motiverad då det saknas en allmänt enhetlig definition av NPM. 

På grund av detta utgår uppsatsen från en viss accepterad definition av NPM. 

Efter att den teoretiska definitionen är fastlagd tar uppsatsen fram tre typexempel på vad NPM 

innebär i praktiken för en kommunal förvaltning. Detta görs med hjälp av den teoretiska 

definitionen som ges av de ovan nämnda böckerna. Dessa indikatorer (typexempel) fungerar 

som mätinstrument mot vilka det är möjligt att studera vilka inslag av NPM som förekommer 

i Arvika kommun. 

Framtagandet av indikatorer som mätinstrument innebär även det en form av begränsning av 

uppsatsen. Uppsatsens empiriska material och den efterföljande analysen sträcker sig rimligen 

inte utanför de framtagna indikatorerna. Indikatorerna bör ses som exempel av NPM och inte 

som representativa för en helhet av NPM som idébildning. Detta då uppsatsen inte är ämnad 

att täcka alla aspekter av NPM eller Arvika kommun, utan enbart relevanta, utvalda delar. 

Vidare forskning kan istället belysa ytterligare aspekter vilka denna uppsats lämnar därhän.  

Genom dessa tre indikatorer analyseras relevanta aspekter av Arvika kommun utifrån en 

studie av verksamhetsplaner och visioner från kommunen. Idéerna som eftersöks i dessa 

handlingar är de indikatorer vilka uppsatsen utgår ifrån. Det överhängande syftet med detta är 

att mäta hur nära dessa indikatorer kommunen kommer i sin verksamhet som den uttrycks i 

dessa officiella handlingar.  
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Genom att applicera den teoretiska förståelsen av NPM på det av indikatorerna studerade 

materialet finns även en möjlighet att besvara den andra forskningsfrågan. Det blir med andra 

ord utifrån det framtagna resultatet av indikatorerna som den första och den andra 

forskningsfrågan besvaras. Även om uppsatsen inte nödvändigtvis tar med alla aspekter är 

syftet att ta med så pass mycket att allmänna slutsatser om NPM rimligen kan dras. 

1.7 Material 

Den teoretiska förståelsen av New Public Management grundas på tre böcker, Moderna 

kommuner av Stig Montin och Mikael Granberg, New Public Management av Roland 

Almqvist, samt ett kapitel ur boken Det kommunale laboratorium (redaktörer: Harald 

Baldersheim och Lawrence E. Rose) skrivet av Morten Ögård.  

I analysen används olika källor relaterade till Arvika kommun vilka är relevanta för 

uppsatsen. Utifrån den rådande verksamhetsstrukturen används verksamhetsplaner relaterade 

till kommunledningen och verksamheter så som skola, vård och omsorg, den av 

kommunfullmäktige fastlagda strategiska planen och den av fullmäktige antagna kommunala 

visionen. Dessa handlingar hämtas från kommunens hemsida. Det är i dessa handlingar som 

kommunen slår fast vad som ska känneteckna verksamheten i Arvika kommun. De nämnda 

handlingarna täcker en bredd av kommunens verksamhet, likväl som dess centrala 

beslutsapparat och ses därför som relevant källmaterial. Det är de av kommunen 

offentliggjorda dokumenten och besluten som utgör de formella ramarna för kommunens 

verksamhet och organisation. Därför är dessa en central grund som material för uppsatsens 

analys. 

1.8 Disposition 

Kapitel 2 innehåller uppsatsens teoretiska bakgrund. Tillgänglig bakgrundsinformation, 

teoretiska antaganden och relevant information som står till förfogande presenteras i kapitlet. 

Kapitel 3 innehåller uppsatsens utredning där data och empiri för att besvara 

forskningsfrågorna presenteras. Kapitel 4 innehåller analys, slutsats och diskussion samt 

reflekterar över det framtagna resultatet och hur detta förhåller sig till de ställda 

forskningsfrågorna. Kapitel 4 reflekterar även över hur syftet uppnås och vilka generella 

slutsatser som kan dras angående uppsatsens ämne.  
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2. New Public Management 

2.1 Bakgrund 

För att förstå New Public Management finns ett behov av att förstå dess historiska rötter. 

Nedan följer därför en kortare historisk redogörelse för var NPM egentligen växte fram ifrån. 

Roland Almqvist slår i sin bok, New Public Management fast att de flesta forskare är överens 

om att NPM existerar, men inte vad NPM består av.9 Utifrån detta kan det vara svårt att exakt 

fastslå eller spåra den historiska grund vilken NPM vilar på. Beroende på vilken forskare som 

tillfrågas kan en historisk presentation av NPM variera i innehåll och form. Vad som dock kan 

sägas är att NPM som allmän idébildning blev populär i länder så som Storbritannien, 

Australien och Nya Zeeland under 1980-talet.10 

Olika förvaltningsmodeller tenderar att vara populära under olika historiska epoker. 1980-talet 

speglade förvaltningsmodeller vilka introducerade arbetsmetoder så som beställare- och 

utförarmodeller, mål- och resultatstyrning och medföljande resultatenheter i den offentliga 

förvaltningen.11  Morten Ögård menar att en form av ekonomism blev framträdande under 

denna tid där fokus lades på kostnadseffektivitet och produktivitet. Vilket enligt Ögård skedde 

på bekostnad av sådant som politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet.12  

Almqvist lyfter fram att olika skolor existerar med olika förklaringsmodeller till varför NPM 

växte fram. Men generella drag i den offentliga förvaltningen vilket förde över fokus från 

politik till ledarskap och från det kollektiva till det individuella var centrala teman under tiden 

då NPM fick fotfäste.13  

Almqvist baserar själv sin bok på den förklaringsmodell som Christopher Hood författat. 

Nämligen att NPM grundar sig i vad som närmast kan ses som ett doktrinskifte i den 

offentliga sektorn, vilket resulterar i att NPM ses som en del i en större förändringsprocess 

inom förvaltning.14 

 

 

                                                           
9 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 21. 
10 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
11 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 10. 
12 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 93. 
13 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontakt och kontroll, s. 15-17. 
14 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 22-23. 
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2.2 New Public Management som teoribildning 

Som redan nämnts är det svårt att formulera NPM som en enhetlig teori enligt en på förhand 

bestämd form som alla teoretiker kan acceptera. För att presentera NPM som en teoretisk 

bildning används i uppsatsen Moderna kommuner av Montin och Granberg, New Public 

Management av Almqvist samt det som Ögård skriver om NPM i antologin Det kommunale 

laboratorium. Det är utifrån dessa böcker som uppsatsens teoretiska förståelse av NPM byggs 

upp. 

Då det saknas en helt fastlagd definition av NPM är det heller inte överraskande att de tre 

böckerna vilka uppsatsen vilar på har, om än inte drastiskt olika definitioner av NPM, 

åtminstone något olika utgångspunkter. Men de bildar ändå en helhet och tecknar en likartad 

bild av vad NPM kan förstås som.  

Detta formuleras av bland annat Montin och Granberg vilka slår fast att det enligt dem är 

svårt att betrakta NPM som en enhetlig teori, men att det finns vissa övergripande likheter 

vilka av dem ses som kännetecknen för NPM. Dessa kan enligt Montin och Granberg 

sammanfattas enligt följande. 

1. Den offentliga verksamheten delas upp i olika funktioner. Funktionen av att beställa 

en service (exempelvis sjukvård) skiljs från utförandet (den faktiska verksamheten). 

Konkurrens i utförandet ses som viktigt för hög effektivitet.15 

2. Den offentliga verksamheten avpolitiseras och fokus flyttas från politik till ledarskap, 

vilket tenderar att resultera i ett minskat antal verksamhetsnämnder och 

förtroendevalda politiker.16 

3. Regelstyrning och andra former av styrning av verksamhetens process (enligt den 

byråkratiska modellen) ersätts med efterkontroll i form av mål och resultatstyrning.17 

4. Medborgarnas individuella rättigheter får en central plats i utformningen av 

verksamheten. Dessutom sker en förskjutning till att definiera medborgarna alltmer 

som kunder.18 

Så som Montin och Granberg sammanfattar de teoretiska aspekterna av NPM är det inte 

verksamheten som ska anpassa sig till politiken. Utan det är primärt politikerna som ska 

                                                           
15 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
16 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
17 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
18 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97-98. 
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anpassa sig till verksamheten och den av medborgarna (kunderna) efterfrågade servicen. På 

grund av detta tjänar sådant som partikonflikter ingen central roll av sig själv. Istället bör 

fokus och energi läggas på att erbjuda den efterfrågade servicen. Partikonflikter ses närmast 

som kontraproduktiva då effektiviteten i verksamheten antas bli lidande.19  

Almqvist slår i sin bok fast att olika teoretiska skolor vilka beskriver NPM existerar. Vad som 

enligt Almqvist förenar dem är att de företräder idéer vilka är hämtade från näringslivet. 

Almqvist nämner följande teoretiska utgångspunkter vilka bidrar till att förklara NPM och 

dess uppkomst.  

1. Den traditionella förvaltningen hänger inte med i utvecklingen och brister bland 

annat i förmågan att bilda effektiva nätverk.20 

2. Ekonomiska begränsningar tvingar regeringar att reformera finanspolitiken i en 

riktning vilket leder till NPM-liknande förhållanden.21 

3. NPM ses av vissa som ett uttryck för högerliberala idéer vilka förespråkar en mer 

marknadsliknande förvaltning än den byråkratiska hierarkin.22 Detta sammanfaller 

med den högerliberala politiska våg vilken drog fram över västvärlden under 1980-

talet. 

4. Vissa anser att NPM är ett nytt tankesätt som för skattebetalarnas talan i strävan 

efter effektivitet i bruket av gemensamma medel (skattemedel).23 

5. NPM ses som en del av den allmänna individualiseringstrend vissa anser slagit rot 

i framförallt västvärlden.24  

6. Almqvist baserar sin egen teoretiska framställning på den förklaring vilken 

Christopher Hood lyfter fram. Hood och Almqvist framhäver att det är 

förändringar i hur styrning, uppföljning och redovisning betraktats vilket bidragit 

till framväxten av NPM. NPM blir därmed en del av en mycket större förändring 

av den offentliga sektorn. Den tes som Hood driver och Almqvist ansluter sig till 

är att NPM inte bör ses som en idé vilken vill förändra innehållet i det som den 

offentliga sektorn producerar. Utan snarare förändra det sätt genom vilket 

                                                           
19 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 98. 
20 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 21. 
21 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 21-22. 
22 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 23. 
23 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 23. 
24 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 23. 
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verksamheten styrs, kontrollerar produktionen och redovisar sitt arbete. Utifrån 

Hoods syn sammanfattar Almqvist NPM i två primära syften. 1) Reducera 

skillnaderna mellan styrningsmetoder i den offentliga förvaltningen och 

näringslivet, samt 2) skifta fokus från ansvar för produktion till ansvar och fokus 

för resultatet som produktionen levererar.25 

Ögård tecknar en liknande bild av NPM:s historiska rötter med en marknadsfokuserad 

förvaltningsmodell vilken framträdde under 1980-talet och som enligt vissa blev en 

brytningspunkt för den offentliga sektorn.26 Ögård nämner begreppet ”ekonomism” för att 

beskriva NPM:s betydelse. Med ekonomism framhävs enligt Ögård en förvaltningstrend 

vilken prioriterar kostnadseffektivitet samt produktivitet framför sådant som politisk 

demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet vilket varit traditionellt viktiga värden.27 

Enligt Ögård ses i NPM inte en principiell skillnad mellan det privata och det offentliga. Detta 

får effekten att olika ledningsteorier vilka har utvecklats inom näringslivet även kan brukas i 

den offentliga produktionen.28 

Vidare utvecklar Ögård i sin teoretiska framställning olika centrala kännetecken för vad NPM 

innebär. Dessa indikatorer av NPM samlar Ögård i tre pelare. Dessa pelare är 

1. Tron på ledarskap. Genom att ha ledarskap i fokus skapas en dynamisk organisation. 

Detta stärkta ledarskap går hand i hand med krav på resultat och måluppfyllelse.29 

2. Fokus skiftar från direkt kontroll till indirekt kontroll. Inspiration hämtas från den 

teoretiska Public Choise-skolan med dess fokus på marknaden, kontrakt och 

konkurrens. Målet med detta är ytterligare flexibilitet i produktionen. Fokus skiftar 

från styrning genom regler och rutiner till mål, resultat, kvalitet och konkurrens.30 

3. Fokus på brukaren. Brukarens preferenser bör få en större och viktigare roll. 

Marknaden fungerar här som ett viktigt informationsredskap. Valfrihet i olika former 

blir centralt då brukarna tar en roll alltmer liknande den av kunder.31 

                                                           
25 Almqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s. 23-24. 
26 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 93. 
27 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 93. 
28 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 94. 
29 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 95-96. 
30 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 96-97. 
31 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 96-97. 
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Utifrån den teoretiska framställningen som ges av de tre av uppsatsen använda författarna 

tecknas en sammanfattande bild av NPM. Det sammanfattande intrycket är att NPM är 

problematisk att beskriva som en enhetlig teori och snarare bör sammanfattas som en 

övergripande styrnings- och förvaltningsteknisk teori bestående av flera olika förgreningar. 

2.3 Indikatorer av New Public Management 

NPM:s olika grenar möjliggör en konstruktion av olika kännetecknen (indikatorer) för vad 

NPM innebär i en kommunal förvaltning likt den i Arvika kommun. Dessa indikatorer 

fungerar som mätinstrument gentemot vilka det är möjligt att mäta och besvara de ställda 

forskningsfrågorna. Det är även dessa indikatorer som uppsatsen brukar ur den 

sammanfattande bilden av NPM vilken tecknas i kapitel 2.2. 

Innan dessa mätinstrument presenteras är det värt att påpeka att det finns ett speciellt 

förhållande som råder mellan teori och faktisk verksamhet. De indikatorer uppsatsen använder 

sig av är teoretiskt utformade med den av uppsatsen uppställda teoretiska framställningen som 

grund. Detta innebär såldes att det kan vara svårt att hitta exempel i verkligheten som exakt 

motsvarar de i teorin strukturerade exemplen. Vad som dock är möjligt är att mäta eller uttala 

sig hur nära verkligheten förefaller vara indikatorerna. 

Det är även värt att nämna att fler indikatorer rimligen kan utvecklas från den teoretiska 

framställningen. De som används i uppsatsen bedöms dock som relevanta och tillräckligt 

breda samt djupa för att ge en möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Uppsatsen utvecklar 

tre indikatorer med de av uppsatsen nämnda författarnas framställning som stöd för 

indikatorernas relevans.  

2.3.1 Centraliserad politisk organisation (första indikatorn) 

Ögård framhäver i sin första pelare att tron på ledarskap är central i förståelsen av hur NPM 

yttrar sig.32 Detta antagande förstärks av Motnin och Granberg vilka pekar på att denna 

centralisering till ledarskapet även tenderar att resultera i en förändrad styrningsstruktur.33 En 

konsekvens enligt Montin och Granberg och därmed indikator på detta är en reducering 

alternativet avskaffandet av den annars traditionella nämndstrukturen och en centraliserad 

politisk organisation. 

 

                                                           
32 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 96. 
33 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
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2.3.2 Beställare- och utförarmodell (andra indikatorn) 

Ögård framhäver i sin andra pelare att direkt kontroll över verksamheten offras för indirekt 

kontroll.34 En form av beställare- och utförarmodell, där politikerna eller kommunen som 

helhet i samverkan med externa parter beställer, alternativt utför kommunala 

produktionstjänster, blir en central indikator i verksamheter som präglas av NPM. Detta 

antagande förstärks av den samlade teoretiska framställningen som ges i kapitel 2 där 

framförallt politiker förväntas anpassa sig till verksamheten och den efterfrågade servicen 

som med fördel kan organiseras enligt en beställare- och utförarmodell. 

2.3.3 Fokus på mål och resultat (tredje indikatorn)  

Under Ögårds andra pelare framhävs även ett fokus på mål och resultat. Detta tankesätt är 

nära knutet till den andra indikatorn.35 Detta antagande förstärks av Montin och Granberg som 

även de framhäver mål- och resultatstyrning som en viktig indikator av NPM.36 Indikatorn 

stämmer även in på antagandet om en förvaltning som hämtar sin inspiration från det privata 

näringslivet där mål och resultat är grundläggande för den allmänna organisationsstrukturen. 

2.4 Kommunernas teoretiska bakgrund 

Då uppsatsen tar sin utgångspunkt i kommunerna är det relevant att förstå inte enbart NPM:s 

teoretiska bakgrund utan även kommunernas teoretiska bakgrund. Stig Montin och Mikael 

Granberg presenterar i sin bok, Moderna kommuner, ett antal olika idealtyper alternativt 

teoretiska modeller för hur kommuner kan se ut. Dessa är som följer 

1. Kommunen som gemenskap vilken fäster vikt vid den lokala gemenskapen och 

skyldigheter gentemot gemenskapen från dess invånare.37   

2. Den samordnade kommunen vilken går ut på att skapa sammanhållning i ett tänkt 

pluralistiskt samhälle.38 

3. Den statsintegrerade kommunen vilken fäster stor vikt på den nationella gemenskapen 

och nationell styrning blir därför centralt.39 

                                                           
34 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 96-97. 
35 Ögård, Morten, Fra New Public Management til New Public Governance, s. 96-97. 
36 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 97. 
37 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 22-23. 
38 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 29. 
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4. Marknadskommunen där tanken om negativa friheter hamnar i fokus. Valfriheten för 

medborgarna som får rollen som kunder är det viktiga och entreprenad är ledordet.40 

Montin och Granberg framhäver framförallt den statsintegrerade kommunen som den vilken 

står närmast tanken om den svenska välfärdsstaten. Värden som i detta är viktiga är sådana 

som rättvisa, jämlikhet och demokrati. Enligt Montin och Granberg är kommunernas viktiga 

roll i välfärdsstaten att genomföra den nationellt utformade välfärdspolitiken.41 

Medborgarens roll blir i detta att huvudsakligen axla två roller. Dels den som väljare och dels 

den som mottagare av den service som staten levererar. Montin och Granberg menar att 

regelstyrning är ett vanligt förekommande sätt att reglera kommunernas verksamhet i den 

statsintegrerade kommunen. Men de menar även att målstyrning kan vara ett sätt att reglera 

verksamheten i en statsintegrerad kommun.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
39 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 25. 
40 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 27. 
41 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 24. 
42 Montin, Stig och Granberg, Mikael, Moderna kommuner, s. 25-26. 
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3. Utredning och resultat 

3.1 Centraliserad politisk organisation (första indikatorn) 

Delkapitel 3.1 fokuserar på Arvika kommun utifrån den första indikatorn av New Public 

Management, nämligen om det är som modellen förutsätter, att en politisk centralisering sker 

med en reducering av den klassiska nämndestrukturen som följd. 

Den politiska organisationen i Arvika kommun är utformad enligt de grunder som fastslås i 

kommunallagen. Kommunen delar upp sin organisation i en politisk organisation och en 

förvaltningsorganisation. Beskrivningen av den politiska organisationen ges framförallt via 

kommunens officiella hemsida samt det av kommunen framtagna organisationsschemat. 

Organisationsschemat etablerar en hierarkisk ordning där medborgarna genom partierna står 

högst upp i schemat. Därefter följer kommunfullmäktige och under denna kategori återfinns 

kommunstyrelsen, vilken består av tre interna utskott, varefter förvaltningen följer.43 Jämsides 

med kommunstyrelsen återfinns även vissa av kommunallagen obligatoriska instanser, så som 

valnämnd, revision och överförmyndarnämnd. Vid sidan av detta finns även en annan nämnd 

av betydelse, benämnd Myndighetsnämnden. Enligt Arvika kommun ansvarar 

Myndighetsnämnden för olika former av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, 

plan- och bygg samt räddningstjänst.44 

Vad som framgår av informationen via kommunens hemsida samt organisationsschema är att 

det finns en total avsaknad av verksamhetsnämnder. Bland annat uttrycker kommunens 

hemsida detta tydligt i den generella beskrivningen av kommunens politiska organisation.45 

Dock finns de tre utskotten vilka är en del av kommunstyrelsen. Dessa är                                                 

1: kommunledningsutskottet, 2: utskottet för lärande och stöd samt 3: utskottet för vård och 

omsorg.46 Enligt kommunen ansvarar de olika utskotten för den löpande politiska styrningen, 

för verkställandet av kommunfullmäktiges beslut samt tar egna beslut i de fall 

delegationsordningen tillåter det.47 Ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunens enda 

kommunalråd, är även ordförande i kommunledningsutskottet.48 Relaterat till 

kommunstyrelsens och kommunledningens ansvarsområde är även kommunens olika bolag 

                                                           
43 Arvika kommun, Organisationsschema för den politiska organisationen. 
44 Norqvist, Erika, Politisk organisation, elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
45 Norqvist, Erika, Politisk organisation, elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
46 Arvika kommun, Organisationsschema för den politiska organisationen. 
47 Norqvist, Erika, Kommunstyrelsens utskott, elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
48 Arvika kommun, Förtroendemannaregister, Peter Söderström (S), elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
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och stiftelser. Dessa bolag bildar en koncern inom Arvika Stadshus AB.49 Ordförande i 

Arvika Stadshus AB är kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande.50 Det politiska 

ansvaret för kommunens utveckling är centraliserad till kommunstyrelsen som enligt 

kommunen gör bedömningar om utvecklingen både på kort och lång sikt.51 

3.2 Beställare – och utförarmodell (andra indikatorn) 

Den andra indikatorn av New Public Management är antagandet av verksamhetsformer vilka 

tar formen av en beställare- och utförarmodell. I denna modell tillåts även den privata 

marknaden verka och medborgarna definieras därigenom som kunder. Frågan blir därför om 

det finns handlingar och beslut i kommunen som tyder på att verksamheten organiseras på ett 

sätt som liknar denna modell? 

En kommun producerar en mängd handlingar, interna styrdokument och beslut. En 

avgränsning efter vikt och syfte är påkallad för att klara av att utkristallisera de viktigaste av 

dessa. Uppsatsen studerar i detta delkapitel följande relevanta handlingar, dokument och 

beslut från Arvika kommun a) verksamhetsplanen för vård och omsorg, b) verksamhetsplanen 

för lärande och stöd, c) verksamhetsplanen för kommunstyrelsen och kommunledningen,         

d) Vision Arvika kommun, d) Strategiska planen. 

Dessa handlingar täcker den största delen av den operationella verksamheten inom kommunen 

(framförallt i verksamheter relaterade till välfärdssystemet) vilket gör dem relevanta som 

material. Vision Arvika kommun beskriver kommunens generella policy och kan därför ge en 

nödvändigt övergripande bild där verksamhetsplanerna studerar enskilda sektorer. Även den 

strategiska planen beskriver övergripande kommunens samlade verksamhet och är därigenom 

relevant.  

a) I verksamhetsplanen 2017-2019 för vård och omsorg beskriver kommunen de 

grundläggande förutsättningarna för kommunens arbete kring vård och omsorg. En utredning 

av planen finner följande kopplat till den aktuella modellen. 

1. Inom området hemvård tillämpar Arvika kommun Lagen om valfrihet (LOV) vilket 

ger brukarna av den tänkta servicen tillgång till privata utförare och alternativ (vilka 

enligt verksamhetsplanen är två stycken).52 

                                                           
49 Se bilaga 2, Arvika kommun, Organisationsschema bolag och stiftelser. 
50 Arvika kommun, Förtroendemannaregister, Peter Söderström (S), elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
51 Norqvist, Erika, Kommunstyrelsen, elektronisk källa: hämtad 5/5-2017. 
52 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Vård och omsorg, s. 8. 
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2. Inom ramen för den demensvård Arvika kommun ansvarar för sker ett samarbete med 

Landstinget i Värmland. Detta komplementeras genom ett samverkansavtal med den 

privata vårdcentralen Avonova.53 

3. För de inom Arvika kommun som är i behov av färdtjänst har kommunen anslutit sig 

till Värmlandstrafik (som ägs och drivs av Värmlands kommuner genom Region 

Värmland) vilken enligt verksamhetsplanen är ensamt ansvarig för tjänsten.54 

4. De som är aktiva inom den dagliga verksamheten utför en mängd olika arbeten, vilket 

kommunen bland annat har avtal med privata företag och bostadsrättsföreningar för 

utförandet.55 

5. Verksamheten samarbetar med Arvika Fastighets AB (kommunalt bolag) angående en 

omvandling av bostäder till trygghetsboenden.56 

b) En utredning av verksamhetsplanen för lärande och stöd finner följande kopplat till den 

aktuella modellen. 

1. Verksamhetsplanen fastslår att den kommunala musikskolan ska ha ett samarbete med 

musikhögskolan (Karlstads universitet) vilket kan ta formen av den aktuella 

modellen.57 

2. I arbetet med tillväxt ska verksamheten samarbeta med Arbetsförmedlingen, vilket kan 

ta formen av den aktuella modellen.58 

c) En utredning av verksamhetsplanen för kommunstyrelsen och kommunledningen finner 

följande kopplat till den aktuella modellen. 

1. Kommunen ämnar bygga ut bredbandet i kommunen. Detta görs genom att uppdraget 

läggs på det kommunala bolaget Arvika Kommunnät AB.59 

2. För att tillgodose behovet av kompetensutvecklingen använder sig kommunen dels av 

gymnasieskolan, men även Arvikas näringslivscentrum (ANC) som extern aktör.60 

                                                           
53 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Vård och omsorg, s. 9. 
54 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Vård och omsorg, s. 10. 
55 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Vård och omsorg, s. 10. 
56 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Vård och omsorg, s. 21. 
57 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Lärande och stöd, s. 7. 
58 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Lärande och stöd, s. 12. 
59 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Kommunstyrelsen och kommunledningen, s. 11. 
60 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019. Kommunstyrelsen och kommunledningen, s. 11. 
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d) En utredning av Vision Arvika kommun finner följande kopplat till den aktuella modellen. 

1. Visionen nämner att kommunen ska arbeta tillsammans med andra aktörer för att 

utveckla ett fritids- och kulturliv. Detta kan ta formen av den aktuella modellen.61 

e) En utredning av den strategiska planen finner följande kopplat till den aktuella modellen. 

1. Planen nämner att kommunen söker samarbete med externa parter för att fullfölja de 

kommunala uppgifterna inom området integration. Detta kan ta formen av den aktuella 

modellen.62 

Vad utredningen visar är närvaron av en beställare- och utförarmodell i främst 

verksamhetsplanen för vård och omsorg. För övrigt saknas dock tydliga inslag av den aktuella 

modellen. 

3.3 Fokus på mål och resultat (tredje indikatorn) 

Den tredje indikatorn fokuserar på det ofta närvarande draget i New Public Management med 

mål och resultat i verksamheten. Definitionen av resultat och ibland medföljande 

resultatenheter är tvetydig. Dels kan definitionen fokusera på det något snävare ekonomiska 

resultatet och den ekonomiska uppföljningen. Eller dels den något bredare politikens och till 

viss del förvaltningens uppgift att utvärdera det allmänna resultatet av verksamheten. En 

bredare definition av resultat inkluderar även sådant som betyg i skolan, andelen nöjda med 

hemtjänsten men även ekonomiska utfall. Uppsatsen har i detta fall ett bredare perspektiv och 

utreder ifall det existerar en mål- och resultatutformad struktur. 

För att besvara frågan utgår uppsatsen ifrån utvalda handlingar och dokument från 

kommunen. Dessa är som följer a) Vision Arvika kommun, b) Strategiska planen,                  

c) verksamhetsplan för kommunstyrelse och kommunledning, d) verksamhetsplan för lärande 

och stöd samt e) verksamhetsplan för vård och omsorg. 

a) En utredning av visionen finner följande kopplat till den aktuella modellen. 

1. Visionen beskrivs som ett måltänkande inom utvalda kategorier. Det ska vara genom 

att arbeta mot dessa mål som kommunen ska nå en god ekonomisk hushållning.63 

                                                           
61 Arvika kommun, Vision Arvika kommun, s. 5. 
62 Arvika kommun, Strategiska planen, s. 8. 
63 Arvika kommun, Vision, s. 3. 
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2. Visionen fastslår fyra områden inom vilka kommunen formulerar 16 strategiska mål 

som ska uppnås.64 

3. Utefter visionen ska kommunen ta fram en strategisk plan med kommunens samlade 

mål och visioner. Det är utefter visionen och den strategiska planen som kommunen 

arbetar fram verksamhetsspecifika planer.65 

b) Den strategiska planen är antagen av kommunfullmäktige och utgör en budgetplanering 

och allmän planering för kommunens verksamheter. En utredning finner följande kopplat till 

den aktuella modellen. 

1. Planen upprättar fem områden, invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och 

utveckling, miljö och klimat samt ekonomi inom vilka olika mål upprättas. De olika 

målen bryts upp på tre år där varje år innehåller ett delmål som kommunen ska nå.66 

2. Planen fastslår ekonomiska ramar för de olika verksamheterna för 2017-2019 vilket 

utgör olika mål.67 

c) I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen och kommunledningen hänvisas till den 

strategiska planens övergripande mål vilka fungerar som verksamhetsmål för 

kommunstyrelsen och kommunledningen.68 

d) En utredning av verksamhetsplanen för vård och omsorg finner följande kopplat till den 

aktuella modellen. 

1. Verksamhetsplanen strukturerar upp fem olika målområden, vilka består av 15 mål för 

verksamheten. De 15 mål som nämns i verksamhetsplanen delas upp i tre separata 

delmål för planperioden (år 2017, 2018 och 2019).69 

2. Verksamheten strukturerar upp en aktivitetsplan med mål som ska genomföras under 

perioden 2017-2019. Planen delas upp i fem perspektiv bestående av sammanlagt 21 

aktiviteter för genomförande.70 

                                                           
64 Arvika kommun, Vision, s. 4-5. 
65 Arvika kommun, Vision, s. 6. 
66 Arvika kommun, Strategisk plan 2017-2019, s. 14-17. 
67 Arvika kommun, Strategisk plan 2017-2019, s. 18-19. 
68 Arvika kommun, Verksamhetsplan kommunstyrelse och kommunledning 2017-2019, s. 10. 
69 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Vård och omsorg, s. 14-16. 
70 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Vård och omsorg, s. 17-18. 



 

22 

3. Verksamhetsplanen tar fram styrande nyckeltal vilka består av en kostnadsutvärdering 

per brukare i verksamheten för åren 2013-2015. Planen sätter därefter upp mål för 

kostnaden under perioden 2017-2019.71 

4. I beskrivningen av verksamheten nämner planen målet att hemvårdsinstanser ska 

resultera i att människor ska kunna bo kvar längre i sina egna hem.72 

5. Kommunen har som uttalat mål att vårdkedjan ska upplevas trygg och säker för 

personer med minnesrelaterade problem samt deras anhöriga.73 

e) En utredning av verksamhetsplanen för lärande och stöd finner följande kopplat till den 

aktuella modellen. 

1. Verksamhetsplanen strukturerar upp fem olika målområden, vilka består av 12 mål för 

verksamheten.74 De 12 mål som nämns i verksamhetsplanen delas upp i tre separata 

delmål för planperioden (år 2017, 2018 och 2019).75 

2. Verksamhetsplanen strukturerar upp en aktivitetsplan med mål som under perioden 

2017-2019 ska genomföras. Planen delas upp i fem perspektiv bestående av 15 

aktiviteter för genomförande.76 

3. Verksamhetsplanen tar fram styrande nyckeltal vilka består av en kostnadsutvärdering 

per brukare i verksamheten för åren 2013-2015. Planen sätter därefter upp mål för 

kostanden under perioden 2017-2019.77 

Utredningen visar en överlag tydlig närvaro av en modell med fokus på resultat och mål. 

Denna närvaro visar sig i både den kommunövergripande planen och visionen samt de 

verksamhetsspecifika planerna. 

 

 

 

 

                                                           
71 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Vård och omsorg, s. 22. 
72 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Vård och omsorg, s. 8. 
73 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Vård och omsorg, s. 9. 
74 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Lärande och stöd, s. 9-11. 
75 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Lärande och stöd, s. 9-11. 
76 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Lärande och stöd, s. 12. 
77 Arvika kommun, Verksamhetsplan 2017-2019 Lärande och stöd, s. 16-17. 
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4. Sammanfattande analys, slutsats och diskussion 

4.1 Analys angående centraliserad politisk organisation (första indikatorn) 

Analysen finner att den politiska organisationen i Arvika kommun är centraliserad i enlighet 

med vad indikatorn utgår ifrån. Vad som tydligast framgår är avsaknaden av de traditionellt 

framträdande verksamhetsnämnderna som annars varit brukliga i svenska kommuner. Dessa 

är istället utbytta mot en centraliserad kommunstyrelse vilken består av tre olika utskott. Samt 

vilket är värt att nämna har den samlade kommunala bolagskoncernen knuten till sig med 

kommunalrådet som styrelseordförande för koncernen. Den politiska organisationen ter sig 

därför, enligt analysen centraliserad, med avsaknaden av verksamhetsansvariga nämnder som 

det tydligaste inslaget.  

4.2 Analys angående beställare- och utförarmodell (andra indikatorn) 

Resultatet från analysen finner en något oenhetlig bild. Verksamhetsplanen för vård och 

omsorg har fem inslag kopplade till den aktuella indikatorn. Detta kan ställas mot 

verksamhetsplanen för lärande och stöd vilken enbart har två inslag som eventuellt kan 

kopplas till den aktuella modellen. Men dessa inslag är svagare formulerade än de som 

analysen finner i verksamhetsplanen för lärande och stöd. Detta då dessa enbart kan tolkas 

som en vag öppning för en beställare- och utförarmodell. Medan inslagen inom vård och 

omsorg mer uttryckligen öppnar för formen av en beställare- och utförarmodell. 

Analysen av visionen respektive den strategiska planen visar på ett inslag var som likt 

verksamhetsplanen för lärande och stöd är relativt vagt formulerade. Verksamhetsplanen för 

kommunstyrelsen och kommunledningen har två inslag vilka kan kopplas till den aktuella 

modellen. Detta resulterar i att det framförallt är verksamhetsplanen för vård och omsorg som 

uttrycker inslag av en beställare- och utförarmodell. I det övriga analyserade materialet 

framkommer detta dels i färre inslag, samt dels i att inslagen är svårare att tyda som klara 

uttryck för den aktuella modellen.  

4.3 Analys angående fokus på mål- och resultat (tredje indikatorn) 

Det allmänna resultatet visar på ett starkare samband mellan den tredje indikatorn och den 

kommunala verksamheten än vad andra indikatorn visar. Verksamheten som helhet är 

strukturerad enligt en målinriktad verksamhet. Detta framträder både i den övergripande 

visionen och den strategiska planen. Även de analyserade verksamhetsplanerna uppvisar 

samma mål- och resultatutformade verksamhetsstruktur. Vad som framträder är existensen av 
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en tydlig närvaro av en mål- och resultatutformad struktur. Detta gäller för alla studerade 

dokument och handlingar. 

4.4 Slutsatser 

För att besvara syftet specificeras uppsatsen till två forskningsfrågor. Vad som kan sägas 

relaterat till den första frågan är att framförallt den första och den tredje indikatorn går att 

urskilja i den kommunala verksamheten. Verksamhetsansvariga nämnder har i huvudsak 

avskaffats, vilket är ett uttryck för en centralisering av den politiska organisationen vilken är 

vanligt förekommande inom verksamheter påverkade av NPM. Verksamheten är även 

utformad enligt en i huvudsak mål- och resultatformad struktur. Den sammanvägda slutsatsen 

är att det finns närvaro av styrnings- och förvaltningsstrukturer vilka är typiska för NPM 

relaterat till den första och tredje indikatorn. 

Beträffande den andra forskningsfrågan går det att dra vissa slutsatser. Enligt den av 

uppsatsen presenterade förståelsen av NPM och den teoretiska förståelsen av kommunen som 

idealtyp finns det en möjlighet för NPM-liknande styrnings- och förvaltningsmodeller att rikta 

kommunens verksamhet åt en viss kursriktning. I detta är den statsintegrerade kommunen 

nära kopplad till den svenska välfärdsmodellen. En kommun organiserad enligt den klassiska 

svenska välfärdsmodellen kan därför antas stå nära den statsintegrerade kommunen som 

idealtyp. Som övergripande teoretisk modell får ändå NPM sägas ha möjligheten att skifta 

kommunens teoretiska fokus mot den idealtyp som allmänt kallas marknadskommunen. 

Exempel på uttryck för detta är styrnings- och förvaltningsmodeller hämtade från näringslivet, 

bruket av privata initiativ samt en övergripande förändrad roll för förtroendevalda politiker. 

Syftet med uppsatsen har varit att genomföra en studie ifall NPM haft någon påverkan på 

Arvika kommun. Genom bruket av två forskningsfrågor, tre indikatorer samt en teoretisk 

framställning av svenska kommuner har ett resultat, analys och slutsats kunnat presenteras.  

Några saker är särskilt tydliga vid undersökningen av Arvika kommun.  

1) Dels framgår det av den teoretiska framställningen att en helt enhetlig bild av NPM är 

svår att teckna. Detta innebär således att alltför knivskarpa slutsatser kan vara svåra att 

dra. 

2) Utifrån de tre indikatorer som brukas i uppsatsen går det att sluta sig till uppfattningen 

att framförallt den första och den tredje indikatorn är framträdande i det av uppsatsen 

studerade materialet. Dessa, en centraliserad politisk organisation och ett ökat fokus på 

mål och resultat i verksamheten, är typiska drag för en verksamhet influerad av NPM. 
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Därför går det att säga, relaterat till den första forskningsfrågan att vissa styrnings- och 

förvaltningsdrag som förknippas med NPM finns i den kommunala verksamheten. Det 

går även att säga att en möjlig implikation av detta är att den kommunala 

verksamheten tangerar en idealtyp (teoretisk modell) av kommunen vilken står 

närmare marknadskommunen. Detta skulle i så fall vara ett skifte av den teoretiska 

modell av kommuner som sedan välfärdsstatens införande varit den rådande. 

3) Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att enbart för att NPM-liknande 

organisationsdrag finns i verksamheten behöver detta inte nödvändigtvis betyda att 

detta är ett medvetet drag av Arvika kommun. Det är mycket möjligt att kommunen 

antagit styrnings- och förvaltningsstrukturer inte för att medvetet närma sig något som 

liknar NPM, utan omedvetet antagit aktuella eller påtalade strukturer vilka i sig är 

brukbara inom NPM. 

Som uppsatsen nämnde i sin inledning utgör kommunerna frontlinjen av den svenska staten. 

Det är genom kommunerna som välfärden organiseras och för medborgarna centrala och 

viktiga beslut fattas. Den vetenskapligt intressanta frågan om en socialdemokratiskt präglad 

kommun kan anta en styrningsmodell likt NPM som oftast förknippas med andra värden än de 

som Socialdemokraterna företräder, ter sig vara besvarad. Kommunen kan sägas utgöra ett 

avvikande fall från den antagna positionen om NPM:s partipolitiska hemvist, eller peka på att 

vissa drag av NPM är acceptabla inom en socialdemokratiskt ledd kommun.  

4.5 Avslutande diskussion  

Det kan vara förhastat att se NPM likt politiska ideologier som något beslutsfattare medvetet 

bekänner sig till. Istället är det lämpligt att i den mångfald av indikatorer och förgreningar av 

NPM som finns teckna en övergripande idéströmning av faktiska förvaltningsförändringar 

istället för en enhetlig teori. Rimligen är det inte antaganden om vilken idealtyp av kommunen 

som är att föredra eller hur kommunen på bästa sätt kan närma sig NPM som ligger till grund 

för beslutsfattarna i Arvika kommun. Snarare är antagligen målet att utforma den 

organisationsform som är bäst lämpad för kommunen utifrån partipolitiska preferenser och 

lokala förutsättningar. Medvetet eller omedvetet har därför Arvika kommun antagit 

verksamhetsformer vilka är vanliga inom NPM. Förutsatt att dessa verksamhetsformer är 

acceptabla i en socialdemokratisk idéuppfattning finns inget som säger att enskilda delar av 

NPM inte är gångbara i en socialdemokratiskt ledd kommun, medan andra delar av NPM inte 

lär upptas i en sådan kommun. Vilket är något uppsatsens utredning och analys kan peka på. 
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