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Abstract 

 

This paper is about if municipal councils’ ideology affect steering in the muncipalities of 

Vellinge and Fagersta. Vellinge has for a long time been governed by Sweden’s conservative 

party Moderaterna. Fagersta has for a long time been governed by Sweden’s left party 

Vänsterpartiet. The main question of the paper to be answered is as follows: 

 

Is there a relation between the steering in municipalities and the ideology of the governing 

parties? 

 

The hypothesis is that there is a connection between what ideology the party that governs has 

and how the municipalities are being governed. The question is answered by and idea 

analysis. Two ideal types are being used to compare the two steering alternatives New Public 

Management and Traditional Bureucracy with the two municipalities. The conclusion is that 

there is a connection though it is rather week. It is also clear  that the steering is being affected 

not only by the governing parties ideology but also by the state. This explanation is supported 

by the theory employed in the paper. 
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1. Inledning 

Det kan tyckas som att världen förändras i snabb takt och att detsamma gäller politiken. Det 

talas ofta om globalisering och om vad som kommer hända med nationalstaterna. Ett begrepp 

som tycks användas mer och mer är ”governance”. Governance kan beskrivas som en lösning 

på det moderna samhällets problem. Lika samhällsaktörer samspelar för att öka den offentliga 

politikens kapacitet (Hedlund & Montin 2009, s.7). Governance brukar kontrasteras mot 

”government”. Dessa två begrepp är varandras motpoler då government står för hierarkisk, 

statlig styrning och governance för ett självständigt samhälle som fungerar utan staten. Det 

finns olika tolkningar om vad governance innebär. Bland annat definieras det som interaktiv 

samhällsstyrning där staten blir en av flera aktörer i den offentliga politiken. Staten blir inte 

den enda institutionen som deltar i en auktoritativ fördelning av värden (Hedlund & Montin 

2009,s. 13). Det finns dock många likheter mellan governance och New Public Management 

(Hedlund & Montin 2009, s.10) – ett samlingsbegrepp for en rad styrningsformer som 

kontrasterar mot den traditionella uppfattningen av hierarkisk styrning via byråkrati (Peters 

2010, s.328)  

De offentliga institutionerna påverkas idag av både governance och NPM idéer. Idéer som 

också kan definieras tillhöra samlingsbegreppet NPM. I Sverige där kommunerna har ansvar 

för tillhandahållandet av välfärd kommer detta till stor del till uttryck på kommunalnivå. 

Kommunerna styrs inte längre enbart av staten utan staten har blivit en bland andra aktörer 

som påverkar kommunerna. Hedlund och Montin menar att det sker en utveckling i Sverige 

mot en tredje generationens politikområden. Med detta menas den utveckling som skett sedan 

70-talet (Hedlund & Montin 2009, s.14). Den tredje generationens politikområden innebär ett 

starkare samspel mellan olika privata och offentliga aktörer som allt mer påverkas av vad som 

sker i omvärlden (Hedlund & Montin 2009, s.15). De politikområden som har vuxit fram 

under denna period skiljer sig från tidigare generationer. Den tredje generationens politik kan 

beskrivas som perspektiv som ska prägla samtliga politikområden och genomsyra hela 

samhället. Detta innebär att fler aktörer än stat och kommun är inblandade i implementeringen 

och utformandet av dessa. Exempel på sådana politikområden är bättre politik för hållbar 

utveckling och demokratipolitik (Hedlund & Montin 2009, s.19). 

 Demokratipolitikens uppgift idag är att skapa alternativa former för medborgarnas 

delaktighet i det demokratiska beslutsfattandet. Politiken ska skapa former för medborgarnas 
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deltagande för att komplettera partipolitiken som för få anses vara intresserade av. Detta är 

anmärkningsvärt då det inte passar in i den representativa demokratin som Sverige har. Den 

legitimerar alternativa kanaler för påverkan än de politiska partierna (Hedlund & Montin 

2009, s.20). Den representativa demokratin bygger på att medborgarnas möjlighet att påverka 

går genom partierna. Sedan vägs intressen ihop och de politiska församlingarna kommer fram 

till vad som är det gemensamma bästa och genomför detta med hjälp av en lojal förvaltning. 

När fler aktörer än den nationella demokratin påverkar denna kedja kan inte längre 

demokrativärdena som är knutna till den representativa demokratin utkrävas (Hedlund & 

Montin 2009, s.26ff). Inom governance litteraturen talas det mycket om det ”aktiva 

medborgarskapet” som hör till ett ideal som blivit vitt spritt och är besläktat med 

neorepublikanismen (Hedlund & Montin 2009, s.21). Det aktiva medborgarskapet är också 

vanligt förekommande hos NPM förespråkare (Gaebler & Osborn 1994,s.72).   

Ett annat kännetecknande drag för governance enligt governance litteraturen är institutionellt 

kapacitetsbyggande vilket innebär att effektivisera resurser. Här har förändringen utvecklats 

från att i den andra generationens politikområden gjort nya satsningar av offentliga medel för 

att bygga ut välfärdsstaten till att organisera redan befintliga resurser genom samarbeten 

mellan aktörer (Hedlund & Montin 2009, s.21). Framträdande i NPM teorin är åtskillnaden av 

politik och utförande som ett sätt att bland annat säkra resurseffektivisering (Peters 2010, 

s.330). Förändringar som skett i kommunernas styrning mot interaktiv och effektivare 

samhällsstyrning kan därför också sammankopplas med styrformer inom NPM så som 

kontraktsstyrning. Kontraktstyrning innebär en åtskillnad av politik och utförande. 

Kommunala enheter eller privata företag levererar service som de politiska nämnderna 

beställt (Hedlund & Montin 2009, s.25).  

Governance är dock inget nytt fenomen i Skandinavien. Det som är anmärkningsvärt är att det 

ökar i omfattning till stor del på grund av EU:s region- och strukturfonders politik (Hedlund 

& Montin 2009, s.40). Ett tydligt exempel på governance i Sverige är skogspolitiken 

(Hedlund & Montin 2009, s.203). Inom detta område har man övergått till någon form av 

”metastyrning” där staten anger ”spelreglerna” och sprider vad staten anser är ett hållbart 

skogsbruk. Vidare blir statens uppgift att värna Sveriges intressen i den internationella 

skogspolitiken (Hedlund & Montin 2009, s.204). Många av de idéerna som kopplas till 

governance så som skattesänkningar och ett större engagemang från samhälleliga aktörer i 

offentlig sektor har sitt ursprung i nyliberal filosofi (Hedlund & Montin 2009, s. 42). Liksom 

governance menar en del forskare på området att NPM grundar sig i en nyliberal filosofi och 
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är vitt spritt i Västvärlden. NPM förespråkarna hävdar att rationalitet som präglar privata 

företagsorganisationer också kan gynna offentlig förvaltning (T. Sager & C.H. Sorensen 

2011, s.218). Enligt NPM finns det verksamhetsoberoende modeller för hur offentliga liksom 

privata organisationer ska bete sig (Hall 2012, s.31). Detta synsätt har dock blivit kritiserat 

utifrån det faktum att offentlig förvaltning ska tillhandahålla det som ingår i medborgerliga 

rättigheter och måste därför ta hänsyn till ett antal demokrativärden (Maesschalck 2004, 

s.468). Den politiska organisationen och företaget skiljer sig på många sätt. Bland annat dess 

omgivningar ser olika ut. För den politiska organisationen är medborgarna de som ger 

legitimitet åt organisationen samt finansierar den samma. Medborgarna är dock en del av den 

politiska organisationen och kan ses som en inomorganisatorisk angelägenhet. Medborgarna 

är överordnade den politiska organisationen och medborgarskapet är inget man kan undgå 

(Brunsson 2002, s.318). Medborgarna kan enligt Brunsson betraktas som ägarna i företaget 

och har makt att kräva att få sina önskemål tillgodosedda. I företagets omgivning är kunden 

central, det är denna som finansierar och legitimerar verksamheten. Kraven från kunden är 

specifika och företaget har ingen skyldighet att ta hänsyn till alla kunders intressen. 

Anledningen till att företaget anses som legitimt trots detta är att företaget är utsatt för 

konkurrens. Om en kund inte är nöjd kan den rösta med fötterna. Företaget har frihet att välja 

kunder medan kunder har frihet att välja företag (Brunesson 2002, s.319). En annan 

grundläggande skillnad är sättet att styra. I ett företag ska problem lösas medan problem i 

politiska organisationer är en del av dess väsen. Konflikter i den politiska organisationen 

speglar medborgarnas olika krav och är inbyggt i organisationen (Brunesson 2002, s.322).  

NPM och Traditional Bureaucracy (TB) kan beskrivas med hjälp av Michel Foucaults teori 

om styrningsteknologi. Styrningsteknologi har enligt ledande forskare på ämnet funnits sedan 

1700-talet då styrningstekniker utvecklats för att styra samhällsmedlemmar genom diskurser 

som är ett sätt att utöva makt på.  Idag är styrningsteknikerna i hög grad utvecklade för att 

styra styrningen snarare än styrningsinnehåll. Vissa delar av styrningstekniker kan granskas 

diskursivt snarare än i praktiken. Jag har i denna uppsats valt att använda synonymen 

styrningsrationalitet istället för styrningsteknologi. 

Som tidigare lyfts fram tar denna uppsats sin utgångspunkt i att governance och NPM har 

många likheter och på många sätt är svåra att skilja på som styrningsrationalitet. NPM och 

governance är i ett representativt demokratiskt ideal problematiska då de förminskar 

politiseringsgraden (Hall & Löfgren 2006, s.105).  
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Statsvetaren Henry Bäck har granskat innehållet i NPM gällande politikerrollen och lyfter 

bland annat kritik gällande vad han anser vara antipolitiska drag. Med NPM:s syn på offentlig 

sektor som serviceproducerande med kundernas intresse i fokus ges det inte utrymme för 

partiideologiska konflikter (Montin 2007, s.125). Detta kan framstå som motsägelsefullt med 

tanke på trenden om en mer vital demokrati där medborgarna, tjänstemän och politiker 

tillsammans ska forma politiken (Montin 2007, s.14). Detta liksom governance är dock 

trender som avviker från det representativa demokratiidealet. Hedlund & Montin 

kommenterar den nutida demokratipolitiken på följande sätt 

Från att ha framställs som den enda legitima kanalen för medborgarnas politiska inflytande har partiernas betydelse 

reducerats till ett ”huvudinstrument” vid sidan av andra instrument för att åstadkomma ett ”brett medborgerligt deltagande”. 

Det är inget nytt att medborgarna och brukare utövar inflytande genom andra kanaler än genom partierna. Det nya är att 

alternativa kanaler i allt större utsträckning betraktas som legitima ur ett demokratiperspektiv (Hedlund & Montin 2009, 

s.21). 

På samma sätt som jag väljer att likna governance och NPM kan government och TB liknas 

med varandra. Då de båda teorierna betonar vikten av hierarkisk styrning och en stark 

politikerroll (Hedlund & Montin 2009, s.13). 

Det hävdas att kommunerna i Sverige på senare tid har blivit särskilt påverkade av NPM 

(Larsson & Bäck 2008, s. 227 ff). Utifrån det faktum att NPM är sprungen ur en nyliberal 

filosofi kan tänkas att NPM reformer i kommunernas förvaltning implicit är främst 

ideologiskt motiverade.   

1.1 Bakgrund 

Idéer om att en stor stat missgynnade medborgarna växte sig stark under efterkrigstiden i 

Västerländska demokratier. En del intellektuella som Fredrik Von Hayek (Rose 1999, s.137) 

menade att fascismen och nazismen var tydliga exempel på hur illa det går när staten styrs av 

enskilda människors moral som bygger ett system som andra människor tvingas leva i. Tankar 

som dessa utmynnade i en slutsats att staten inte bör ansvara för sociala frågor då det är i 

sådana system som statens moral och påtvingande av denna på dess medborgare gör sig 

gällande. Kritikerna hävdade även att dessa system var byggda på orättvisa då staten 

bestämde vem som skulle få vad (Rose 1999, s.137). Enligt denna liberalism var statens 

främsta uppgift att upprätthålla regler som gynnar den fria marknaden. Dessa idéer fick 

genomslag först på 70-talet bland annat genom Margaret Thatcher som var premiärminister på 

70- och 80-talet i Storbritannien (Rose 1999, s.138) och Ronald Reagan som var president i 

USA på 80-talet (Hughes 2003, s.9) Årtiondena tidigare hade i Europa och USA präglats av 
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Keynesianismen och dess idé om att staten ska spendera pengar för att finansiera en generös 

välfärd för sina medborgare och samtidigt skapa tillväxt (Rose 1999, s.139). När ekonomin 

blev sämre på 80-talet (Hughes 2003, s.9) fanns det ett behov av att skära ner på statens 

utgifter och enligt Thatchers modell privatisera och lägga ut välfärdstjänster på entreprenad. 

De privata företagen skulle tillhandahålla service efter statens mål, men detaljstyrning ansågs 

vara negativt (Rose 1999, s.139). Dessa åtgärder var ett symptom på en idé om att offentlig 

sektor skulle styras som privat sektor. Effektivitet, lönsamhet och konkurrens var ledord. 

Målet var att varje individ skulle vara en aktiv och företagsam medborgare (Rose 1999, 

s.141). Den aktiva medborgaren krävde valmöjlighet (Rose 1999,s.142).  

New Public Management är ett löst begrepp som fungerar som ett samlingsbegrepp på 

reformer som präglat offentlig sektor i OECD länderna efter 80-talet (Maesschalck 2004, s. 

465) och enligt Hood redan på 70-talet (Hood 1991,s.3). Hood urskiljer två strömningar som 

NPM utvecklats genom. Den ena kommer från den nyinstitutionella ekonomin från 

efterkrigstiden. Denna är också influerad av Public choice samt principal-agent teorin. Denna 

strömning odlade idéerna till reformer i offentlig sektor som konkurrensutsättning, valfrihet 

och öppenhet. Den andra strömningen är sprungen ur business management idéer om 

professionell styrning och fokus från input till output. Hood kallar den förra för ”Free to 

choose” och den andra för ”Free to manage”. Dessa två strömningar är inte alltid kompatibla 

och har blivit populära i olika länder. Nya Zeeland har främst blivit influerad av ”Free to 

choose” medan Storbritannien främst har påverkats av ”Free to manage” (Hood 1991, s.8).  

Författarna Bäck och Larsson menar att Sveriges kommuner har vart särskilt mottagliga för 

NPM trenden. När Sverige år 1991 valde en högerregering lät dem de ideologiska principerna 

om marknaden prövas allt mer i praktiken. Sverige gick från att vara präglad av den första 

vågen NPM där det i stort sätt handlar om att styra offentlig sektor som privat sektor till den 

andra vågen NPM där marknaden och valfrihet står i centrum (Bäck & Larsson 2008, s.227). 

1.2 Syfte, frågeställningar och forskningsdesign  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon påverkan mellan 

kommunfullmäktiges partipolitiska sammansättning och styrningsrationalitet under en 

avgränsad tidsperiod. Avsikten är dock inte att undersöka orsakssammanband mellan 

kommunfullmäktige och styrningsrationalitet då dessa tycks vara svåra att framställa med 

hjälp av den valda metoden. Uppsatsens syfte är att besvara följande övergripande 

forskningsfråga: 
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Finns det samband mellan styrningsrationalitet i kommunerna och vad de styrande partierna 

har för ideologi? 

 Forskningsfrågan ska besvaras genom en komparativ studie av en vänsterstyrd och en 

högerstyrd kommun. Studien är deduktiv då hypotesen om att kommunfullmäktiges 

partipolitiska sammansättning påverkar kommunens styrningsrationalitet ska prövas. Varje 

studie har sannolikt deduktiva och induktiva inslag (Hjerm & Lindgren 2010, s.21) men den 

här studiens utgångspunkt är tydligt deduktiv. Kommunerna som valts är Vellinge och 

Fagersta. Valet gjordes på grund av att de båda kommunerna är de enda av Sveriges 

kommuner som styrs av Moderaterna och Vänsterpartiet där dessa partier innehar egen 

majoritet (www.val.se). Det är mest rimligt utifrån mitt antagande att en ny liberalideologi 

kan få störst utslag i en moderatstyrd kommun att välja två kommuner som styrs av 

ideologiskt motsatta kommunfullmäktige. Om det visar sig att den nyliberala ideologin har 

störst påverkan på verksamheten i kommunen styrd av Moderaternas majoritet så förstärks 

studiens utgångshypotes och tvärtom. Jag valde också dessa kommuner för att de styrs av två 

riksdagspartier som ideologiskt sätt står längst ifrån varandra vad gäller syn på offentlig 

sektor, privat ägande etcetera. Denna motivering faller inom ramen för mest olika design där 

man utifrån kunskap om ämnet väljer de alternativ som mest tydligt har möjlighet att förklara 

forskningsfrågan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &  Wängnerud 2004, s.114). Det är 

väsentligt att de båda kommunerna styrs av partier som har ett ungefärligt lika starkt eller 

svagt stöd. Vellinge styrs av Moderata samlingspartiet som innehar 28 av totalt 51 mandat 

(vellinge.se). Fagersta styrs av Vänsterpartiet som sedan 2002 har varit i politisk majoritet i 

kommunfullmäktige. Sedan valet 2010 har Vänsterpartiet 20 av 35 mandat (fagersta.se). För 

att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan har denna benats ut i följande frågor: 

- Vad karakteriserar New Public Management som styrningsrationalitet? 

- Vad karakteriserar Traditional Bureucracy som styrningsrationalitet? 

-  Dominerar TB eller NPM som styrningsrationalitet i Fagersta kommuns 

årsredovisning från år 2010? 

- Dominerar TB eller NPM som styrningsrationalitet i Vellinge kommuns 

årsredovisning från år 2010? 

Forskningsfrågorna om kommunernas styrningsrationalitet skall i studien besvaras genom en 

idéanalys av respektive kommuns årsredovisning från år 2010. Frågorna om vad som 
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karakteriserar de båda styrningsrationaliteterna ska besvaras genom att läsa vetenskapliga 

artiklar samt erkända böcker om styrningsrationalitet. 

1.3 Disposition 

I följande kapitel kommer uppsatsens metod att presenteras samt diskuteras. I detta kapitel 

följer även en redogörelse för resultatredovisningen. Metodkapitlet följs av ett teorikapitel där 

uppsatsens teori redogörs och där forskningsfrågorna som berör vad som karakteriserar NPM 

samt TB som styrningsrationalitet besvaras. Efter detta följer uppsatsens analyskapitel där 

varje kommun och idealtypernas idéer sammanfattas. Uppsatsen avslutas med en jämförande 

resultatredovisning med diskussion och besvarande av forskningsfråga. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer undersökningens metod att presenteras med en mer ingående 

beskrivning av den använda typen av idéanalys. Sedan följer ett avsnitt om materialet samt ett 

avsnitt om resultatredovisning. 

2.1 Idéanalys 

För att på lämpligast sätt besvara uppsatsens forskningsfråga ska en idéanalys genomföras. 

Idéanalyser kan göras på olika sätt och det som jag anser bäst lämpar sig för denna uppsats är 

idealtyper. Både NPM och TB är samlingsbegrepp på olika teorier och är därför lämpliga som 

idealtyper. Begreppet idealtyp kommer från sociologen Max Weber. Idealtypen används för 

att renodla vissa företeelser. Bergström och Boréus menar att idealtypen används i idéanalys 

som ett raster på texten (Bergström & Boréus 2005, s.159).  Denna studie lämpar sig bra för 

det verktyget då mitt syfte med analysen delvis är att kategorisera in texten efter idéer för att 

senare kunna jämföra resultaten för varje kommun. Genom att arbeta fram en idealtyp för 

vardera styrningsrationalitet besvarar jag också två av mina forskningsfrågor; vad som 

karakteriserar vardera styrningsrationalitet. Materialet kommer att analyseras utifrån tre 

polära idéer från TB och NPM. 

Vid all textanalys sker en tolkning av texten. Bergström och Boréus skriver om fem element 

som är aktuella vid situationen då texter används för att genomföra en statsvetenskaplig 

analys. Den sociala kontexten där texten konsumeras, mottagaren, uttolkaren och avsändaren 

(Bergström & Boréus 2005, s.24). Den här uppsatsen genomförs med förståelsen att 

författaren liksom alla människor har en förförståelse av de texter som ska läsas. Denna 

situation kan inte frångås men med intersubjektivitet i studien och argumentation är studien 

och dess resultat ändå av relevans och reliabilitet (Bergström & Boréus 2005, s.25).  

Bergström och Boréus beskriver en idé på följande sätt: 

En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en 

viss kontinuitet  (Bergström & Boréus 2005, s.149). 

Vidare menar författarna att idéer kan vara en föreställning om verkligheten likväl som en 

uppfattning om hur man bör handla eller en värdering av olika företeelser (Bergström & 

Boréus 2005, s.149).  
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Ett alternativt sätt att undersöka materialet hade vart genom en kvantitativ analys som hade 

räknat frekvensen av ett antal ord som är centrala för NPM och TB. Denna metod hade vart 

effektiv men man hade inte kunnat garantera att orden i texterna var uttryck för argument för 

eller emot NPM eller TB. En kvalitativ analys ger mig möjlighet att sätta ordet i en kontext 

och säkerställa vad som är uttryck för eller emot NPM och TB. Detta är av stor vikt för 

undersökningens validitet.  

2.2 Material 

Det material som kommer analyseras är Vellinges respektive Fagerstas årsredovisning från år 

2010. Anledningen till varför detta år har valts är på grund av regeringsskiftet 2006. Moderata 

samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tog över regeringsmakten 

från Socialdemokraterna som styrt Sverige under större delen av 1900-talet. Utgångspunkten 

här är att regeringspartiernas politiska ideologier som till en del präglas av liberalism borde ha 

resulterat i reformer som även påverkar kommunerna i en liberal riktning och därmed en 

utveckling mot NPM oavsett kommunfullmäktiges partipolitiska sammansättning. År 2010 

borde eventuella reformer ha börjat påverka kommunerna därför är detta ett intressant och 

angeläget år att undersöka. Anledningen till att jag har valt att analysera årsredovisningarna är 

att dessa dokument är de som på ett övergripande sätt beskriver kommunens verksamhet allra 

tydligast. I årsredovisningarna står det om såväl verksamhetens utveckling som planer för 

framtiden. 

Materialet är på ca 70 sidor vardera vilket är lämpligt för en idéanalys då materialet är 

möjligt, inom ramen för en c-uppsats och med hänsyn till tidsschemat, att läsa igenom med 

noggrannhet. För att säkerställa reliabiliteten kommer materialet att läsas igenom två gånger 

med hjälp av samma analysschema. Jag kommer också att ha med annan data i analysen än 

text. Texten kompletteras med statistik samt eventuella organisationsscheman om de återfinns 

i det aktuella materialet. Detta gör jag för att det kan stärka textanalysens slutsatser.  

2.3 Resultatredovisning 

Materialet kommer att läsas igenom två gånger för att säkerställa reliabilitet.  I materialet 

kommer jag att söka efter formuleringar som är angelägna för undersökningen utifrån de 

operationaliserade idéerna. I ett första skede kommer formuleringarna klistras in i ett 

dokument under de rubriker (idéer) som de representerar. När jag sedan skriver uppsatsens 

analyskapitel kommer jag genom en samlad bedömning av varje idé och kommun att framföra 

mina resultat. Efter detta kommer en samlad bedömning av resultaten att presenteras i två 
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analysscheman. Ett för NPM samt ett för TB. Där kommer kommunernas grad av respektive 

idé att beskrivas som stark eller svag. Under rubriken resultatdiskussion kommer resterande 

forskningsfrågor att besvaras.  

Vid indelningen av hög eller låg grad av idéerna är det min tolkning av den sammanfattande 

bedömningen jag gör när jag redovisar min undersökning som avgör vilken grad som var idé 

får. Detta är i linje med den socialkonstruktivistiska syn som denna uppsats skrivs utifrån. Vid 

all textanalys sker en tolkning av författaren samt mottagaren (Bergström & Boréus 2005, 

24). För att höja graden av reliabilitet ska jag ge exempel på hur jag skulle tolka två citat. 

Ex. 1 

MÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman 

än Vellinge kommun (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.13). 

Citatet ovan skulle jag klassificera som hög grad av NPM. Detta för att det tydligt går att 

utläsa ett budskap som stämmer överrens med NPM. 

Ex. 2 

Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkurrens 

och ökad valfrihet. Detta ger både bättre och 

billigare lösningar (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.27). 

Detta citat skulle jag klassificera som låg grad av TB på grund av att ord som konkurrens och 

ökad valfrihet tydligt kan kopplas till NPM och en reaktion mot TB. 



11 
 

3. Teori 

Förvaltningspolitiska förändringar i kommunerna har skett genom påtryckningar ovanifrån 

men även kommunerna själva har framförallt sedan 1990-talet vart drivande i 

förvaltningspolitiska experiment (Montin 2007, s.115). I och med den nya kommunallagen 

från 1991 blev det i större utsträckning än tidigare möjligt för kommunerna att göra 

förvaltningspolitiska förändringar. Detta därför att lagen gav kommunerna större frihet att 

organisera nämnder och verksamhet (Montin 2007, s.120). Det dominerande draget i 

förvaltningspolitiken sedan 1990-talet är NPM . Denna trend är mindre ifrågasatt nu än den 

var när den introducerades på 1980-talet. Det finns dock skillnader mellan höger- och 

vänsterpartier gällande förvaltningspolitiken (Montin 2007, s.117) och det är denna teori som 

jag ska pröva i min undersökning. 

Det är väsentligt att understryka att kommunerna numera påverkas av flera aktörer. EU, staten 

och regioner påverkar kommuner och vice versa. Detta kallas för flernivåstyrning. Informella 

och formella nätverk påverkar kommuner, stater och regioner, inte minst genom EU (Larsson 

& Bäck 2008, s.217) och är av stor vikt att ta hänsyn till när man ska studera politiska 

institutioner. Under efterkrigstiden var välfärdsregimerna framgångsrika till stor del på grund 

av det goda ekonomiska läget som bidrog till att det rådde koncensus bland de politiska 

partierna i synen på välfärdsbygget men också på grund av att den nationella nivån var den 

enda som förutom kommunerna själva påverkade dess verksamhet (Montin 2009, s.209). 

Detta faktum att omvärlden har förändrats sedan efterkrigstiden återspeglas sannolikt vid 

studier av styrningsrationalitet i kommuner. Kommunerna har påverkats till stor del av 

Sveriges medlemskap i EU men också av det nyliberala tankesättet som fått genomslag under 

1990-talet (Montin 2009, s.209).  

Det är tydligt att de styrande partierna i kommunerna är en av flera aktörer som påverkar 

styrningsrationaliteten. Den här uppsatsen ämnar endast undersöka kommunfullmäktiges 

partisammansättnings eventuella påverkan på styrningsrationalitet i kommunerna.  

3.1 Traditional Bureucracy som styrningsrationalitet 
New Public Management brukar kontrastera sina idéer mot det ”gamla” styrningssättet. Det 

gamla benämns olika av olika författare. Politt och Bouckaert använder begreppet Traditional 

Bureucracy (Politt & Bouckaert 2004, s.61), Maesschalck skriver om Traditional Public 

Administration och Old Public Administration (Maesschalk 2004, s.466). I den här uppsatsen 
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används begreppet Traditional Bureucracy. Liksom NPM är TB ett samlingsbegrepp där 

innehållet varierar beroende på vem som beskriver det. Det är också väsentligt att lyfta fram 

att detta var en trend i Västvärlden men liksom NPM inte använts i alla länder samt använts i 

varierande grad i olika länder (Politt & Bouckaert 2004, s.62).  

Kärnan av TB är Max Webers byråkrati teori. Enligt Weber finns det tre typer av ledare. En 

karismatisk, en traditionell och en rationell/legal ledare. Den senare var utgångspunkten för 

Webers byråkrati teori. Hughes samt Politt och Bouckaert har formulerat kärnan i Webers 

teori på följande sätt:  

1. Fasta juridiska områden som bestäms av regler, juridiska lagar eller administrativa 

regleringar. 

2. En hierarkisk ordning inom organisationen med olika kompetenser på olika nivåer och där 

de högre upp i hierarkin har översyn över de längre ner i organisationen.  

3. Ledning av offentlig sektor baseras på fastställda dokument. Ämbetet och det privata livet 

är åtskiljda  

4. All specialiserad ledning förutsätter expertis träning.  

5. Ämbetet kräver full kapacitet och är ingen andra handsyssla som det en gång i tiden var 

(Hughes 2003, s.21).  

6. Ledningen följer generella regler vilka kan vara beständiga eller variera men som kan läras. 

Kunskapen om dessa regler och sätt att styra kräver expertis som de som innehar ämbeten ska 

ha (Politt & Bouckart 2004, s.62). 

De principer som ligger bakom dessa idéer är att ledning utgår från lagen, att en anställd har 

uppgifter efter vilken nivå i organisationen som den innehar, att ämbete och privatliv är 

åtskiljda sfärer och att ledningen är opersonlig. På Webers tid var dessa uppfattningar inte 

vedertagna utan kontrasterade skarpt mot tidigare ledningssätt. Kärnan i Webers 

byråkratimodell är att den utgår från juridiska lagar, är opersonlig och förutsägbar (Hughes 

2003, s. 22).  För Weber var det som många idag uppfattar som stel byråkrati något positivt. 

Detta säkrade jämlikhet och förutsägbarhet vilka är viktiga värden i offentlig sektor. 

 Weber lade stor vikt vid de anställda i organisationen. De anställda ska inte få betalt för det 

de presterar utan för statusen på sin anställning. Ämbetet var på livstid, så länge som den 
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anställda ville arbeta och en god pension skulle sedan erhållas. Karriär ska göras genom ”lång 

och trogen tjänst”. Man börjar långt ner i organisationen och avancerar så småningom 

uppåt.(Hughes 2003, s.23). Meriter var det som organisationen skulle ta hänsyn till vid 

anställning snarare än personliga egenskaper (Peters 2001, s.83). Enligt Weber var denna 

modell effektiv. Weber menade att den hierarkiska strukturen i organisationen bidrog till att 

arbetet kunde utföras på ett effektivt sätt då var uppgift hade sin plats i den hierarkiska 

strukturen (Hughes 2003, s.23-4). 

Den andra personen som var viktiga för TB är Woodrow Wilson. Woodrow Wilson anses 

vara Webers motsvarighet i USA. Wilson förespråkade åtskillnaden mellan politik och 

byråkrati. Han menade att byråkratin skulle vara fri från politik och att politikerna skulle fatta 

beslut och tjänstemännen implementera dem (Hughes 2003, s.20) 

Input 

Verksamheten ska präglas av regler och rutiner och fokusera på för att uppnå målet om att 

tjänstemännen ska vara opersonliga i sin yrkesroll. Att tjänstemännen ska vara opersonliga 

anses viktigt för att uppnå jämlikhet i kontakt gentemot medborgarna. Varje omständighet ska 

bedömas på samma sätt och därför krävs strikta regler för att uppnå detta (Hughes 2003, s.22 

ff). Osborne och Gaebler menar att reglerna i TB modellen bidrar till att offentlig sektor inte 

kan sköta sitt huvudsakliga uppdrag. Enligt dem finns reglerna till för de eventuella 5 % 

tjänstemännen som inte sköter sig. Detta menar de i och för sig hindrar eventuella fel men 

också hindrar verksamheten från att bli bättre (Osborn & Gaebler 1994, s.96 ff). Till skillnad 

mot NPM där organisationen ska vara platt och ha många autonoma enheter har man i TB en 

hierarki i organisationen (Baldersheim & Lawrence 2005, s.36). Detta för att uppnå 

effektivitet och rättssäkerhet, var person i hierarkin ska veta vad som är hans eller hennes 

uppgift (Pollitt & Bouckaert 2004, s.83).  

Kommunen som producent 

I TB är det stat och kommun som står för finansiering samt producering av välfärden. Den 

ideella- och privata sektorn ska inte vara en del av välfärden (Montin 2009, s.208). Detta är 

för att ha insyn och tillsyn över verksamheten och för att ha möjlighet att inte enbart utvärdera 

mål och resultat utan också hur arbetsprocessen ska vara utformad (Baldersheim & Lawrence 

2005, s.37). Det har även att göra med att det är kommunens ansvar att kunna säkerställa 
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demokrativärden som jämlikhet, rättssäkerhet och legitimitet (Baldersheim & Lawrence 2005, 

s.32).  

Representativ demokrati 

Medborgarnas inflytande förväntades kanaliseras genom partierna. De politiska riktlinjerna 

ska prägla förvaltningen och därför anses inte alternativa kanaler för medborgarnas inflytande 

att behövas (Montin 2009, s.209). Sättet att styra har förändrats. Detta brukar kallas att man 

gått från government till governance. TB stod för government vilket innebär politisk och 

administrativ styrning med tydliga politiska riktlinjer där till exempel i kommunernas fall 

kommunfullmäktige hade ansvar för all verksamhet. Det finns även en diskussion i byråkrati 

litteraturen om medborgare som kunder. I TB är medborgar-begreppet väsentligt. Brukarna av 

välfärden är medborgare med vissa rättigheter och skyldigheter vilket man menar kontrasterar 

mot en strömning inom NPM teorierna som ser medborgarna som kunder på en marknad 

(Baldersheim & Lawrence 2005, s.35). Ansvarsutkrävande blir svårare (Christensen 

m.fl.2005, s. 135) och den representativitet som medborgarna har rätt till utarmas genom 

försvagningen av politikerrollen (Christensen Laegreid Roness & Rövik   2005, s.136). 

Kritik mot Traditional Bureaucracy 

• Kritik mot hierarkisk organisation. Hierarkin tillåter lite påverkan från de anställda längre 

ner i organisationen samt från medborgarna (Peters 2001, s.73). Expertis kan också bli ett 

problem då de lägre ner i organisationen kan besitta mer kunskap kring kundernas situation än 

vad de styrande högre upp organisationen gör (Peters 2001, s. 74).   

• Kritik mot att enbart ta hänsyn till meriter vid anställning. Peters menar att denna princip 

kan vara problematisk i ett modernt samhälle som har flera minoritetsgrupper som Peters 

anser borde finnas representerade i förvaltningen. Att ingen hänsyn ska tas till politisk 

tillhörighet anser han också kan vara problematiskt då det inte är önskvärt att ha anställda som 

likgiltigt genomför det som politikerna ger dem i uppgift att göra. Utfallet av arbetet kan bli 

bättre om den anställda tycker att det som personen ska implementera är vettigt (Peters 2001, 

s.83). Det finns också kritik mot principen om att belönas med hög position för lång och 

trogen tjänst. Framförallt NPM förespråkare menar att detta riskerade att bidra till 

inkompetenta chefer då nytänkande och kreativa människor sannolikt blev avskräckta från att 

fortsätta att arbeta i en sådan hierarkisk och stel organisation (Hughes, 2003, s.36). 
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• Osborne och Gaebler menar att den byråkratimodell som skapades för industrisamhället inte 

har kunnat anpassa sig till utvecklingen mot ett konsumtionssamhälle (1994, s.12). De menar 

att länder som Tyskland som präglas av TB ligger efter länder som Nya Zeeland och 

Storbritannien som till stor del anammat NPM (Politt & Bouckaert 2004, s.62). 

• Det finns inte en lösning för alla problem. Kritiken riktar sig bland annat mot Taylorismen 

som förespråkade en manual för lösningen på samtliga problem. Systemet främjade inte 

kreativitet och självständigt tänkande (Hughes, 2003, s.35). 

3.2 New Public Management som styrningsrationalitet 

Output 

Resultatmätningar är en del av kärnan i NPM. Fokus har skiftat från input till output (Larsson 

& Bäck 2008, s.227). Det finns medelvärden för vad organisationer ska prestera och 

organisationernas resultat jämförs med dessa värden. Här har fokus skiftat från eventuella fel i 

organisationen till hur bra organisationen presterar. Fokus har även ökat gällande hur 

individer i organisationerna presterar. Detta kan uppenbarligen vara problematiskt då en 

enskild person i många fall inte har makt att förändra en organisation (Peters 2010 , s.336). 

Detta kan exempelvis ta sig uttryck i kontrakt som en blivande chef får skriva tillsammans 

med arbetsgivaren. I sådana kontrakt sammanfattas mål för hur chefen ska bidra till att 

förbättra organisationens verksamhet samt mål för hur verksamheten ska ha förbättrats efter 

en viss tid.  

Osborn och Gabeler kritiserar dock den modell som kallas Management by objectives 

(Gaebler & Osborn 1994, s.126) då chefen ska sätta upp mål för organisationen och i fall de 

uppfylls få en bonus. De menar att detta skapar misstro inom verksamheten och chefen 

sannolikt sätter lägre mål för att vara säker på att uppnå dessa. De menar också att detta 

skapar ett snävt fokus på den egna organisationen istället för att se till helheten och kundens 

bästa. Gaebler och Osborn rekommenderar istället att ge bonusar till grupper i fall att 

organisationens mål uppfylls för att detta skapar gemensamma incitament för att göra ett bra 

arbete (Gaebler & Osborn 1994, s.27).  Den offentliga förvaltningen som haft jämlikhet som 

ett överordnat mål för sin verksamhet har i högre grad än tidigare börjat använda sig av 

bestraffningar och belöningar för att påverka de anställda (Peters 2010 s. 337). Det finns 

verktyg som används för att kollegor ska bedöma den anställda utifrån olika dimensioner 

vilket både är subjektivt och kan skapa en dålig atmosfär inom organisationen (Peters 2010, 

s.338).  Det finns även sätt att mäta organisationens prestationer. Tre centrala värdena som 
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brukar förekomma i mätningar är: effektivitet, service kvalité och medborgarnöjdhet. Dessa 

värden samverkar nödvändigtvis inte och kan vara komplicerade att mäta (Peters 2010,s.340).  

Det finns olika verktyg för att mäta resultat. Balanserade styrkort som används i flera syften 

men bland annat för att operationalisera organisationens strategier i det vardagliga arbetet är 

ett populärt sådant. Det förekommer också att man låter medborgare eller deltagare i ett visst 

program göra utvärderingar för att mäta output (utfall). Detta kan säkerligen vara givande för 

verksamheten men det är problematiskt att beskriva vilka medborgare som man ska ta hänsyn 

till (Peters 2010, s.340). Problematiken med medborgarnöjdhets undersökningar liksom 

komparativa undersökningar av organisationer är bland annat att det är komplicerat att avgöra 

vilka indikatorer som är av betydelse (Peters 2010, s.341). Gaebler och Osborn medger att det 

finns viss problematik med att mäta resultat men att det går att kringgå dessa problem om man 

använder sig av väl genomtänkta metoder (Gaebler & Osborn 1994, s.126). Det författarna 

kritiserar offentliga sektorn för är att den har svårigheter med att definiera mål. När resultat 

ska mätas tvingas denna problematik fram i ljuset och en definition av mål blir oundviklig 

(Gaebler & Osborn 1994, s.119) Vidare menar författarna att fokus på input alltså på 

satsningar leder till att status quo består då satsningar höjs där det går sämst och alltså inte ger 

några incitament för att förbättra. De exemplifierar detta med en ensamstående mor som är 

socialbidragstagare. Hon förlorar pengar på att spara och köpa sig en bil för att skaffa sig ett 

arbete. Då bidragen sänks ju mer bidragstagaren tjänar. För att sedan nå brytningsgränsen 

måste modern tjäna 9 dollar i timmen, det är enligt dem inte garanterat att hon tjänar på att ta 

sig ur sin situation (Gaebler & Osborn 1994, s.121). Och ena sidan kan detta verka rimligt 

men för somliga låter det som en politisk slutsats.  Peters lyfter fram svårigheten i att utforma 

mätmetoder för resultat bland annat vem och vilka organisationer som ska delta i avgörandet 

om vilka indikatorer som ska vara med i undersökningen. Av vilka motiv tas indikatorerna 

fram är en väsentlig fråga för att avgöra legitimiteten bakom undersökningen (Peters 2010, 

s.341). De indikatorer som mäts avgör på lång sikt vad organisationerna kommer lägga mest 

vikt vid (Peters 2010, s.342). 

Kommunen som beställare 

Gaebler och Osborn menar att konkurrensutsätta offentlig sektor inte handlar om att 

privatisera eller inte. De anser att värdet ligger i konkurrensen som sådan. Att valet står 

mellan monopol och konkurrens och att det förra är ineffektivt och stillastående. Detta menar 

de gäller för offentlig – såväl som privat sektor (Gaebler & Osborn 1994, s.76). De 
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argumenterar för att konkurrens skapar ett naturligt urval då de som bäst tillfredsställer 

kundernas behov är de som överlever på marknaden. De menar att offentlig sektor hålls 

tillbaka på grund av politiken. Hänsyn tas ständigt till vad som gynnar den politiska 

situationen och särintressen snarare än vad som gynnar kunderna (Gaebler & Osborn 1994, 

s.78). Peters menar att åtgärder som de som beskrivits ovan kan ha en positiv inverkan på 

offentlig förvaltning i vissa aspekter men värden som ansvarsutkrävande och kontinuitet och 

förutsägbarhet blir sårbara (Peters 2010, s.332). Jämlikhet riskeras till exempel genom 

införande av konkurrens i skolan (Gaebler & O Osborn 1994, s.91).  Konkurrens kan bland 

annat ta sig uttryck i anlitande av entreprenörer (Gaebler & Osborn 1994, s.80). Som har 

nämnts tidigare i uppsatsen kommer NPM delvis från Public choice-skolan och betonar 

valfrihet (Hood 1991, s.8). Ett par instrument som nu används i offentlig sektor som har sitt 

ursprung i privat sektor är benchmarking då man analyserar och jämför verksamheten med 

sina konkurrenter eller andra verksamheter inom offentlig sektor(Peters 2010 s. 340). 

”Rösta med fötterna” 

En annan central del av NPM teorierna är den deltagardemokratiska. Målet med denna är att 

öka medborgarnas inflytande i beslutsfattande organ/eller på politiken, till exempel vem ska 

erbjuda offentliga tjänster. Kritikerna med detta perspektiv fokuserar på hierarkin i den 

traditionella offentliga förvaltningen som det största problemet. Denna hierarki präglar 

organisationen men även tjänstemännens relation till medborgarna då dessa är beroende av de 

beslut som tjänstemännen fattar. Detta synsätt menar att politiken får legitimitet av att 

medborgarna har vart delaktiga i beslutsprocessen. Verktyg som medborgarhearings ska göra 

detta möjligt. Detta ideal skiljer sig från det representativa demokratiidealet där medborgarna 

påverkar politiken genom att rösta på representanter som vid valen står till svars för det de har 

gjort eller ska göra (Peters 2010, s.333). Idén om att medborgarna ska reell möjlighet att 

påverka beslutsfattande riskerar att äventyra medborgarnas jämlikhet i den offentliga sektorn. 

Detta är den största risken med idén om ökat medborgarinflytande (Peters 2010, s.335). 

Gaebler och Osborn som skrivit boken Sluta Ro Börja Styra! menar att när staten överlämnar 

produktion av tjänster till organisationer avsäger sig inte staten ansvaret för tjänsterna utan 

ansvarar fortfarande för att människors behov blir tillgodosedda. Vidare menar de att den 

yttersta formen för ägarskap är att vara med och bestämma och att det representativa 

demokratiska systemet i teorin erbjuder denna möjlighet men att den inte utnyttjas (Gaebler & 

Osborn 1994, s.71). Författarna lyfter fram exempel som visar på positiva resultat när 

medborgare har fått sitta med i nämnder och styra verksamheter (Gaebler & Osborn 
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1994,s.72). Att medborgare ska ta upp platser i nämnder som är tänkt för politiska partier 

liknar mer ett direkt demokratiskt ideal än ett representativt demokratiideal.  Osborn och 

Gaebler menar att i den traditionella offentliga sektorn är medborgarna klienter. Klienter 

beskrivs som passiva och maktlösa medans medborgare beskrivs som aktiva samhällsbyggare 

(Gaebler & Osborn 1994, s.62). De citerar även John McKnight director of comunnity studies 

at northwestern university´s Center for Urban affairs and policy research som även arbetat 

som kommunadministratör i Chicago ”Vårt problem är inte bristande effektivitet inom 

omsorgen, utan ett försvagat samhälle som inte tar hand om de sina”. Ord som 

medborgardialog har på 2000-talet blivit populära att använda (Montin 2007, s.15). Andra ord 

som nämns i diskussionen om demokrati är medborgarinflytande och brukarinflytande 

(Montin 2007, s.174). 

Problematiken med governance utifrån ett representativt demokratiskt ideal är att gränsen 

mellan stat och civilsamhälle luckras upp när informella och formella nätverk är inblandade i 

den demokratiska processen. Ytterliggare kritik är bristen på insyn samt bristande politisk 

jämlikhet (Hedlund & Montin 2009, s.27). De politiska institutionerna är idag anpassade till 

ett representativt demokratiideal, när verkligheten ser annorlunda ut än teorin är 

problematiken ett faktum.  

 

Sammanfattande kritik mot New Public Management 

 Offentlig sektor kan inte styras på samma sätt som den privata sektorn eftersom man 

bör ta hänsyn till regler för att åstadkomma likabehandling. Demokrativärdena riskerar 

att mineras (Maesschalck 2004, s.468). Ansvarsutkrävande blir svårare när politik och 

utförande åtskiljs och när privata aktörer som inte är införstådda i den demokratiska 

processen och dess värden tillhandahåller servicen (Peters 2010, s.332).   

 Idén om den ”aktiva medborgaren” riskerar medborgarnas jämlikhet (Peters 2010, 

s.335). Sverige har en representativ demokrati och medborgarnas möjlighet att 

påverka går genom partierna. När andra kanaler för påverkan används går det inte att 

garantera att medborgarnas rättigheter gentemot beslutsfattarna går att säkerställa 

(Hedlund & Montin 2009, s.42). 

 Att mäta output är komplicerat och kan ge felaktiga slutsatser (Peters 2010, s.341). De 

indikatorer som ska vara med i mätningarna är också de som avgör vad en verksamhet 
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kommer att lägga fokus på vilket kan vara problematiskt då alla värden inte går att 

mäta (Peters  2010, s.342). 

 NPM utger sig för att vara universell och opolitisk. Hood menar att NPM 

förespråkarna hävdar att det går att uppnå vilket politiskt mål som helst med NPM och 

de tar avstånd från att NPM skulle ha skapats för att lösa nyliberalismens 

problemformuleringar (Hood 1991, s.8). 

 

      3.3Analysverktyg 

När man ska göra en idéanalys kan man använda sig av antingen idealtyper eller 

dimensioner (Bergström & Boréus 2005, s.175). Idealtyper är en renodling av 

verkligheten. Det är främst ett sätt att klassificera och förstå sig på verkligheten och kan 

inte till fullo spegla verkligheten (Bergström & Boréus 2005, s.159).  

 

I uppsatsens analysscheman återfinns statistik och organisationsstruktur. Trots att 

metoden är idéanalys av text har jag valt att ta med ytterligare data så som statistik och 

organisationsstruktur då de båda är relevanta för att påvisa om idéerna återfinns i 

materialet eller inte. Både statistiken och organisationsstruktur ska för att vara relevanta 

för min studie återfinnas i det material som jag redogjort för ska analyseras. 

 

För att undersöka förekomsten av NPM som en styrningsrationalitet i årsredovisningarna 

kommer jag att söka efter indikatorer på förekomst av idéer om output, kommunen som 

beställare och ”rösta med fötterna” på resultat. I tabell 1.0 visas hur jag har 

operationaliserat begreppen för att styrka reliabiliteten. I och med analysschemat har jag 

också besvarat frågan om vad som karakteriserar New Public Management som 

styrningsrationalitet. 

Tabell 1.0 New Public Management 

Idéer Förklaring Operationalisering 

Output 

 

Pengar efter prestation. 

Fokus ska vara på output. 

 

 Uttryck. T.ex. 

effektivitet, service 

kvalité, 
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I och med följande analysschema Tabell 1.1 har jag besvarat frågan om vad som 

karakteriserar Traditional Bureaucracy som styrningsrationalitet. För att undersöka TB 

som styrningsrationalitet i årsredovisningarna ska jag undersöka om det finns 

indikatorer på att Input, kommunen som producent samt representativ demokrati finns 

i materialet. 

Tabell 1.1 Traditional Bureaucracy 

 medborgarnöjdhet, 

styrkort, 

benchmarking 

Hur organisationen 

presterar 

 

 

Kommunen som beställare Produktion via autonoma 

enheter 

Tjänster tillhandahålls via 

privata aktörer 

 Uttryck. T.ex. 

Kund, entreprenör, 

valfrihet, 

benchmarking 

Statistik 

”Rösta med fötterna” Governance. Hög grad av 

medborgarinflytande och 

flera samhällsaktörer som 

påverkar politiken. 

 

 Utryck. T.ex. 

Medborgarinflytand

e, 

medborgarhearings, 

medborgardialog,  

nätverk 

Idéer Förklaring Operationalisering 

Input  Fokus på rutiner i 

arbetsprocessen för att 

säkerställa jämlikhet. En 

 Uttryck. T.ex. regler, 

rutiner, anslag,  

 Organisationsstruktur 
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Det är väsentligt att betona att de uttryck som förekommer i operationaliseringen är exempel 

på uttryck som kommer sökas efter i texten. Uttryck med liknande innebörd kan förekomma i 

analysen. 

TB och NPM kan användas som motsatser till varandra. Detta har jag valt att utnyttja i mitt 

analysverktyg för att på ett fördelaktigt sätt kunna jämföra resultaten för de båda 

kommunerna.  Till exempel är kommunen som producent och kommunen som beställare 

motsatser till varandra.  

hierarkisk organisation 

för effektivitet och 

rättssäkerhet.  

 Hierarkisk 

organisationsstruktur 

Kommunen som 

producent 

Staten och kommunen 

finansierar verksamheten 

men kommunen är också 

producent av den samma.  

 Statistik 

 

 Uttryck. T.ex. insyn, 

tillsyn, kommunens 

ansvar, arbetsprocess 

Representativ demokrati Medborgarnas inflytande 

kanaliseras genom de 

politiska partierna. 

Medborgarna innehar 

rättigheter och 

skyldigheter och ska 

behandlas enligt 

demokrativärdena. 

 Uttryck. T.ex. 

Representativitet, 

jämlikhet, 

ansvarsutkrävande, 

politiska riktlinjer  

 Kommunfullmäktiges 

ansvar 
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4. Analys 

I det här kapitlet kommer analysen att redovisas och en jämförelse kommer göras utifrån de 

resultat som undersökningen kommer fram till.  

4.1 Vellinge och output 

Vellinge kommuns årsredovisning ger ett starkt intryck av kommunens positiva inställning till 

att mäta  resultat och arbeta aktivt med att effektivisera verksamheten. 

”Det kommunövergripande styrkortet är Kommun 

styrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda 

och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångs 

punkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och 

framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är 

viktiga och väsentliga att följa upp.  

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.13). 

 

Styrkort är populärt inom NPM trenden och har sitt ursprung inom privat sektor. Styrkort 

används bland annat för att operationalisera organisationens strategier (Peters, 2010, s.340). 

Vellinges kommunstyrelse anser att god ekonomisk hushållning har uppnåtts när 

verksamhets- och finansiella mål uppgår till 72 % i det kommunövergripande styrkortet 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s. 13). Styrkort är som en indikator på fokus på 

resultat som återfinns i tabell 1 och är ett tydligt tecken på idéer präglade av NPM. 

 

”Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att 

jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra 

kommuner. I skriften ”Vad kostar verksamheten i din 

kommun”, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting 

tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att 

Vellinges verksamhetskostnader för år 2009 var 21,7 

procent lägre än genomsnittet för riket och 12,6 procent 

lägre än genomsnittet för länet.” 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.12). 

Citatet ovan visar hur verksamheten utvärderas och jämförs med annan verksamhet.  

Vidare står det att: 

”Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga 

att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga 

resurser.(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.12). 
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Styrkort, verksamhet och ekonomi har följts upp vid tertialuppföljning, delårsrapporter och i 

årsredovisningen. Interna kontrollplaner för nämnder och kommunstyrelse har tagits beslut 

om under året (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.19).  Det är tydligt att Vellinge 

kommun i stor utsträckning tillämpar kontroll av dess verksamheter.  

 Arbete med att se över och pröva nuvarande arbetssätt i 

syfte att förbilliga verksamheten sker löpande i flera av 

kommunens övriga verksamheter (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.18). 

 

Kvalité säkerställs genom olika mätningar: 

Under året har kvalitetsarbete utförts inom olika 

områden. Styrkorten har utgjort en del av kvalitets 

säkringen och de uppsatta målen i dessa är till alla delar 

uppfyllda. (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.36). 

 

Vellinge kommun genomför många medborgarundersökningar genom olika kund nöjdhets-

index (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.15 ff). 

Under år 2010 fick socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att utveckla ett nationellt system 

för kvalitetsjämförelser. I Vellinges årsredovisning står det att det kommer krävas mycket 

resurser för kommunerna för att ha möjlighet att leverera statistik m.m. för att lokal och 

nationell uppföljning ska vara möjlig. Möjlighet till insyn i verksamheten ska också vara 

tillgänglig för medborgarna. En nationell IT-strategi för vård och omsorg som antagits av 

bland annat Vellinge innebär att E-förvaltning ska införas i all offentlig verksamhet. 

Kommunerna har också fått i uppdrag från socialstyrelsen att fastställa lokala 

värdighetsgarantier och följa upp hur kommunen följer upp dessa. Socialstyrelsen ska utarbeta 

ett system för värdegrundsmärkning av äldreomsorgen och instrument för behovsbedömning 

(2010, s.40). I Vellinges årsredovisning framgår det tydligt att regeringens politik tydligt 

påverkar kommunerna och att kommunerna får allt mer uppgifter att genomföra gällande 

uppföljning och utvärdering. Mycket av det som tas upp i årsredovisningen gällande detta 

kapitel är mer indikatorer på att regeringen driver en politik som är influerad av NPM. Att 

riktlinjer som inte antagits av samtliga kommuner dock införts i Vellinge i ett tidigt skede är 

dock en indikator på att Vellinge är mottaglig för NPM som styrningsrationalitet.  

 

”Hemtjänstvolymen har minskat med 5,2 % mellan 2009 

och 2010. En kraftig minskning av hemtjänsttimmarna 

skedde sista kvartalet 2009, och denna låga nivå har legat 

kvar till det sista tertialet 2010, då timmarna ökat igen. En 
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förklaring till minskningen är införandet av LOV.  

Parallellt med färdigställandet av nya Stora Hammars 

har fått till följd att kommunen nu utbetalar serviceinsat 

serna utifrån den utförda tiden som har registrerats via 

intraphone, och inte som tidigare utifrån beviljad tid”  

 (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.41). 

 

Citatet ovan är intressant utifrån att kommunen har skiftat från att betala för beviljad tid men 

numera utifrån den utförda tiden. Detta är ett tydligt skifte av fokus från input till output och 

därmed ett tydligt tecken på NPM.  

 

4.2 Vellinge och kommunen som beställare 
Ur den analyserade texten framkommer att Vellinge kommun enbart driver 26 % av 

kommunens verksamhet. 44 % drivs av uppdragsföretag och 30 % drivs av ”egen regi-

företag” (årsredovisning 2010, s.6). Idémässigt framstår det tydligt att konkurrens betraktas 

som något positivt  

   ”Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkur-  

   rens och ökad valfrihet. Detta ger både bättre och  

   billigare lösningar.” Ur Vision för Vellinge kommun,  

 

Citatet är hämtat ur Vision för Vellinge men citeras i årsredovisningen (2010, s.27). Det är 

tydligt att Vellinge kommuns årsredovisning kan kopplas till idén om kommunen som 

beställare i tabell 1. Konkurrensen är utbredd och framställs som önskvärd inte minst för att 

det bidrar till valfrihet.  

 

En rad valfrihetsreformer har trätt i kraft under åren 2010 och 2011.  

   ”Inom vård och omsorg infördes den 1 januari  valfrihets  

   system i hemtjänst och delegerad hemsjukvård samt den  

   1 september inom ledsagning, avlösarservice och person  

   lig assistans enligt LSS. Dessutom ges från 1 januari 2011  

möjligheten till att välja vård och omsorgsboende.” 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.14) 

 

 

Äldreomsorgen drivs till fullo av andra aktörer än kommunen (Vellinge kommuns 

årsredovisning, 2010, s.39). Det framgår ett flertal gånger i årsredovisningen att frihet är 

viktigt. Att kommuninvånarna i Vellinge ska känna att Vellinge är en kommun som präglas 

av frihet och respekt (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.27).  
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Ett kundvalssystem har införts inom hemtjänsten (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, 

s.16). I citatet nedan redovisas nöjd kund-index som genomförts av Statistiska Centralbyrån.  

”Rutiner för kvalitetsuppföljning av verksamheten är 

politiskt beslutade. Ett nytt ledningssystem för äldre och 

handikappomsorgen antogs under 2010. En heltäckande 

brukarundersökning i äldreomsorgen genomfördes av SCB 

under våren 2010. Sammanfattningsvis hade NKI (Nöjd 

KundIndex) förbättrats något, hemtjänst visade bättre 

resultat än 2008, medan resultatet i vård och omsorgsbo 

ende hade försämrats något. Man kan anta att införandet 

av valfrihetssystem varit en bidragande faktor till förbätt 

rad nöjdhet i hemtjänsten.” 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.39) 

 

Begreppet kund används även i kommunens egna undersökningar till exempel i 

undersökningen ”kritik på teknik” (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.48).  

 

Begreppet entreprenör förekommer i samband med beskrivning av de privata aktörer som 

tillhandahåller kommunal service (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s. 32). 

4.3 Vellinge och ”rösta med fötterna”    

 

Politikerna ska svara för medborgardialog, visions 

utveckling, målformulering, upphandling, utvärdering 

och uppföljning (vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.7). 

 

Ovanstående citat är den enda formuleringen som innehöll begreppet ”medborgardialog”. 

”Brukarinflytande” används en gång (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.34).  

Begreppet ”brukarundersökning” förekommer några gånger. Detta framstår som ett medel 

för utvärdering av olika verksamheter (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.39). Trots 

att dessa begrepp inte används ofta framgår det i Vellinges årsredovisning att man har 

identifierat kommuninvånarna som aktiva medborgare som kräver information och 

inflytande. 

”Det stora målet med den nya organisationen är att skapa 

bättre och utökad medborgarservice genom att skilja de 

politiska nämnderna från produktionen. (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.7)” 

Citatet ovan visar att ökat fokus på medborgarservice som kan kopplas till idén om rösta med 
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fötterna i tabell 1. Vellinge har satt upp mål om att göra det möjligt för varje 

kommuninvånare att följa sina ärenden via internet (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, 

s.45). Detta kan anses representera ett synsätt på medborgarna som aktiva medborgare.    

”Det är viktigt att fortsätta arbetet med att ge allmänheten 

möjlighet att via internet följa sina egna ärenden  inom 

kommunens förvaltningar och arbetet med kommunika 

tionsstrategi och grafisk profil. Detta för att synliggöra den 

kommunala verksamheten och verka för en högre grad av 

service och inflytande för medborgarna. 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.45 ff)” 

4.4 Vellinge och input 

När man läser Vellinges årsredovisning får man intrycket av att de fokuserar mer på output än 

input. Jag har hittat citat som visar på inslag av input men helhetsintrycket är att de inte är 

dominerande varför detta avsnitt blir något kortfattat. 

Vellinge har politiskt beslutade rutiner för kvalitetsuppföljning av all verksamhet i 

kommunen (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.39).  Vellinge kommun hade planer 

att under kommande år göra om sin organisationsstruktur från en mer hierarkisk till en 

plattare struktur (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.7). Anledningen är: 

Det stora målet med den nya organisationen är att skapa 

bättre och utökad medborgarservice genom att skilja de 

politiska nämnderna från produktionen (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.7). 

Detta tyder på en svag koppling mellan idén om hierarkisk organisation som framkommer i 

tabell 1.1.  

4.5 Vellinge och kommunen som producent 

I Vellinges års redovisning framgår det tydligt att det inte finns något egenvärde i kommunen 

som producent. Vellinge kommun präglas av privatisering och verksamhet på entreprenad 

(Vellinge kommuns årsredovisning, 2010,s.14). 26 % av kommunens verksamhet bedrivs av 

kommunen (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.6). Det framstår som önskvärt att 

lämna över utförandet till annan part i den utsträckning det är möjligt (Vellinge kommuns 

årsredovisning, 2010, s.14). Det är därför tydligt att detta inte stämmer överrens med idén om 

kommunen som producent som återfinns i tabell 1.1.  

 

Det stöd som jag hittat gällande denna idé i årsredovisningen är att det görs satsningar på 

tillsyn av bland annat det fristående förskolorna. I detta fall i form av ”barn i behov av stöd” 
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och ”plan mot kränkande behandling” (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.36). Som 

framgår sker denna tillsyn av bland annat friskolor. Detta visar på en svag koppling mellan 

Vellinge och kommunen som producent.  

4.6 Vellinge och representativ demokrati 

Vellinges årsredovisning präglas inte i någon större utsträckning av denna idé. Det finns vissa 

inslag av representativ demokrati men om de sätts in i ett större sammanhang känns de 

närmast intetsägande.  

 

För att öka representativiteten har kommunfullmäktige beslutat om att utöka antalet ledamöter 

i kommunfullmäktige med två platser, detta på grund av att antalet röstberättigade i 

kommunen har ökat (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.27).  

Kommunen har haft som mål att upprätta en handlingsplan för likabehandling, dock enligt ny 

lagstiftning (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, 37).  

I årsredovisningen framkommer det att kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna 

erbjuds kommunmedborgarna (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.6). Nämnderna i sin 

tur ansvarar för att det finns intern kontroll av verksamheten och ska redovisa detta till 

kommunfullmäktige (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.82).  

 

Kommunen tar fram riktlinjer för verksamhet för andra aktörer (Vellinge kommuns 

årsredovisning, 2010, s.31).  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten 

bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll samt återredovisning till fullmäktige. (Vellinge kommuns årsredovisning, 2010, s.82) 

Kommunen behöver dock inte ha direkt insyn i verksamheten eftersom det framstår som 

positivt att skilja på beställare och utförare (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.14).. 

Det framkommer explicit i texten att för att kommunen alltid har ansvar inför medborgarna att 

tjänsterna erbjuds (Vellinge kommuns årsredovisning 2010, s.6). 

 

4.7 En sammanfattning av analysen av Vellinges årsredovisning 
Vellinge har hög grad av output och kommunen som beställare i sin årsredovisning. Detta 

manifesteras på tydligt sätt i båda fallen då det i analysen av output framkom att Vellinge till 

exempel använder verktyg som styrkort för att operationalisera verksamhetens strategier i det 



28 
 

dagliga arbetet.  Gällande kommunen som beställare framgick det tydligt inte minst på grund 

av statistiken att Vellinge kommun har hög grad av denna idérubrik i sin verksamhet. Rösta 

med fötterna framkom inte lika tydligt även om det fanns inslag av betydande karaktär.  

Idéerna som sammankopplas till TB var inte i någon högre grad representerade i 

årsredovisningen.  

4.8 Fagersta och output 

 

                                                      ”Utbildnings- och fritidsnämnden består av elva ledamöter 

och lika många ersättare. Från 2011 har nämnden nio le- 

damöter och fem ersättare. Nämnden beslutar i ärenden av 

principiell natur eller av större vikt, ser löpande över resul- 

tat och organisation för att förutsättningarna ska vara så 

goda som möjligt för att nå målen och erbjuda en bra 

verksamhet inom angivna budgetramar.”  

(Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.30) 

 

Ovanstående citat signalerar NPM anda i form av att politikernas viktigaste uppgift är att 

fastställa övergripande mål och kontrollera resultat. Följande citat styrker detta: 

En övergripande värdegrundlag som speglar målbilden 

tas fram. Dessutom förtydligas kommunens målstyrnings- 

modell genom inrättande av gemensamma inriktningsmål 

och mätbara effekt- och verksamhetsmål utifrån de av full- 

mäktige antagna övergripande målen. (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.29). 

 

I de nationella jämförelserna har socialstyrelsen mätt nöjd kund-index  

Nöjd kund-index; trygghet i boendet, informatio- 

nen, bemötandet, inflytandet, tryggheten, hjäl- 

pens/omvårdnadens omfattning, maten, 

städning/tvätt och dusch, vårdinsatser, social sam- 

varo/aktiviteter, boendemiljön (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.44). 

 

Fagersta har även fokus på hur organisationerna presterar genom kvalitetsmätningar (Fagersta 

kommuns årsredovisning, 2010, s.33). Detta kan kopplas till idén om fokus på resultat i tabell 

1. Fagersta kommun har en viss grad av fokus på output även om de inte har några av dem 

kända verktygen för att uppnå syftet så som styrkort. 
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4.9 Fagersta och kommunen som beställare 

Det tog ett tag innan jag fann något i Fagersta kommuns årsredovisning som kunde 

sammankopplas med denna idérubrik. Fagersta kommuns verksamhet bedrivs till störst del av 

kommunala förbund (årsredovisning 2010, s.19). Från och med den 1 september 2010 öppnas 

det dock upp för privata företag att driva verksamhet inom hemtjänsten. Detta på grund av 

Lagen om valfrihet (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.41). Lagen om valfrihet är ett 

påbud från regeringen och detta kan därför inte betraktas som ett uttryck för att Fagersta 

kommun aktivt verkat för NPM reformer. Det finns dock verksamhet som drivs av andra 

aktörer än kommunen. Förskolan Linden bedrivs av Västanfors-Västervåla församling. 

Kommunen ger bidrag till förskolan samt har tillsyn över verksamheten. Biblioteksfilialen i 

Ängelsberg bedrivs av Engelsbergsbygdens intresseförening med kommunalt stöd (Fagersta 

kommuns årsredovisning, 2010, s.31). Det förekommer med andra ord andra producenter än 

kommunen men i jämförelse med Vellinge blir dessa inslag relativt små. 

Det framkommer att socialstyrelsen har mätt bland annat nöjd kund-index. Det är alltså inte 

Fagersta kommun som mätt detta (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.44).  

Eftersom det till skillnad från Vellinges årsredovisning inte i någon stor utsträckning skrevs 

om konkurrens och valfrihet reagerade jag över följande citat: 

Hur många av Fagerstas femåringar är blivande entreprenörer? 

Tiden får utvisa, här på väg till den första kontakten med kommunens 

näringslivsfunktion Tillväxtgruppen, där den gemensamma tavlan 

målas av kommunens femåringar.(Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.29) 

5.0 Fagersta och ”rösta med fötterna” 

Det gick inte att hitta särskilt mycket om denna rubrik i Fagersta kommuns årsredovisning. 

Bilden man får när man läser årsredovisningen är att denna idé inte fått något genomslag i 

kommunen. Viss verksamhet drivs i samarbete med ideella föreningar (Fagersta kommuns 

årsredovisning, 2010, s.40). Fagersta använder nätverkande i viss mån inom vissa 

verksamheter. 

För närvarande utreds förutsättningarna för samverkan i 

en gemensam ekonomiorganisation, innehållande Fagersta 

och Norbergs kommuners centrala ekonomienheter samt 

NVU:s ekonomienhet.  Extern resurs anlitas för framta- 

gande av beslutsunderlag för elektronisk hantering av såväl 

kund- som leverantörsfakturor. 

Ekonomiservice har deltagit i framtagandet av nya över- 
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gripande mål som innebär att miljömålen sätts i fokus (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, s.28). 

 

Det framkommer även att Fagersta samarbetar med andra kommuner.  
Vi planerar också för 

kommunikationskanaler/medborgardialog via sociala medier (Fagersta kommuns årsredovisning 2010, s.28). 

Citatet ovan känns väldigt typiskt NPM då ordet medborgardialog nämns men också nya 

kommunikationssätt. Inom skolan finns det ett fokus på elev-och föräldrainflytande som kan 

kopplas till idén om rösta med fötterna i tabell 1 (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, 

s.33). 

 

 

5.1 Fagersta och Input  

En del inslag gick att finna och är av betydelse. I Fagersta kommuns årsredovisning framgår 

det tydligt vad de olika nämnderna investerar i (Fagersta kommuns årsredovisning, 2010, 

s.11) och man ger anslag i budgeten som i vissa fall inte kommer till användning (Fagersta 

kommuns årsredovisning, 2010, s.12). Att det är önskvärt att investera pengar i förhand är 

något som stämmer överrens med idén om input i tabell 1.1. 

 

Skolinspektionen har genomfört en granskning av samtliga skolor. Kommunen har avsatt 

medel för utveckling av ett område som framstod som mer krävande än de andra (Fagersta 

kommuns årsredovisning, 2010, s. 33). Detta är något som tydligt kan sammankopplas till TB 

då NPM inte förespråkar att ”belöna” verksamhet som presterar sämre. Det finns en ”Regler 

och rutiner pärm” på samtliga förskolor. Kommunen har schemalagt utomhusvistelse för 

barnen varje dag (Fagersta kommuns årsredovisning 2010, 37). Detta är exempel som kan 

kopplas till idén om input och hierarki i tabell 1.1 då politikerna inte enbart sätter upp mål för 

verksamheten utan också regler. Fagersta skriver inte mycket om kommunens organisation. 

Något som dock utmärker Fagersta kommun är att det har en samverkansorganisation 

(Fagersta kommuns årsredovisning 2010, s.6).  

5.2 Fagersta och kommunen som producent 

Fagersta kommuns verksamhet bedrivs till störst del av kommunala förbund (årsredovisning 

2010, s.19). I jämförelse med Vellinge är åtskillnad av beställare/utförare inget som lyfts fram 

som något ideal. Det är dock svårt att hitta något utöver statistik som hör till denna idérubrik. 

Statistiken visar dock att det finns en hög grad av kommunen som producent. Mot bakgrund 
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av det faktumet anser att det vore missvisande att på grund av brist på uttryck i 

årsredovisningen klassificera denna idérubrik som låg.  

5.3 Fagersta och representativ demokrati 

Det var svårt att finna något av relevans i årsredovisningarna för denna idérubrik och det blir 

därför ett kort avsnitt.  

Följande citat påvisar att Fagersta arbetar med jämlikhet gentemot kommuninvånarna 

Likabehandlingsplanen blir ett levande dokument hos 

samtliga lärare genom att vi avsätter konferenstid för 

implementeringen. Målet är uppfyllt (Fagersta kommuns årsredovisning 2010, s.37). 

 

Kommunfullmäktig har framtagit en finanspolicy som styr placeringarna. Finanspolicyn 

består av urvalskriterier som främjar god etik (Fagersta kommuns årsredovisning 2010, s.15). 

Detta anser jag visar att politikerrollen anses vara relevant i Fagersta. Politiska riktlinjer är 

styrande för detta vilket kan kopplas till idén i tabell 1.1 om Representativ demokrati.  

Administrationens inriktningsmål är att leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämn- 

dernas verksamhet i enlighet med styrelsens direktiv (Fagersta kommuns årsredovisning 2010, s.28). 

 

 

5.4 En sammanfattning av analysen av Fagersta kommuns årsredovisning 
I detta fall var det inte lika tydligt som med Vellinge i vilken grad de olika 

styrningsrationaliteterna gick att finna i årsredovisningen. Sett till statistiken över kommunen 

som producent fanns en betydande grad att återfinna i årsredovisningen. Kommunen som 

beställare fanns om man bortser från nationella riktlinjer i relativt låg grad. Fagersta hade 

anmärkningsvärt hög grad av både input och output. Rösta med fötterna återfinns också i hög 

grad i årsredovisningen. 
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6.0 Resultatdiskussion 

Tabell 1.2 Komparativt resultat för NPM 
NPM Vellinge Fagersta 

Output Hög  Hög 

Kommunen som beställare Hög Låg 

Rösta med fötterna Hög Hög 

 

Tabell 1.3 Komparativt resultat för TB 
TB Vellinge Fagersta 

Input  Låg Hög 

Kommunen som producent Låg Hög 

Representativ demokrati Låg Låg 

 

Vilken styrningsrationalitet kan utläsas i årsredovisningarna för Fagersta kommun år 2010?  

Fagersta kommun har lika mycket NPM som TB i sin årsredovisning från 2010. Idén om 

input och kommunen som producent återfanns i hög grad i materialet. Likaså gjorde rösta med 

fötterna samt output. I jämförelse med Vellinge känns resultatet något missvisande i och med 

klassificeringen av rösta med fötterna och output som hög grad men det är trots allt än mer 

missvisande att klassificera dessa två som låg grad. 

I ett samhälle som blivit mer individualistiskt och där individer växer upp med normer som 

säger att de kan bli och göra vad de vill kan man ställa sig kritisk till att TB kommer kunna 

användas som styrningsrationalitet i framtiden. Det kan även finnas något fruktbart i kritiken 

om att brist på konkurrens i offentlig sektor hämmar mångfald och nytänkande. Som framkom 

väldigt tydligt i årsredovisningen finns det nationella lagar och riktlinjer som kommunerna är 

förpliktigade att följa. Till exempel Lagen om valfrihet som är ett hjälpmedel för de 

kommuner som vill överlåta valet av utförare till klienten (medborgaren) (regeringen.se). 

Även om Lagen om valfrihet är frivillig för kommunerna att tillämpa kan det framstå som 

politiskt motiverat att avstå. I synnerhet mot bakgrund av de trender av avpolitisering som 

finns i Västvärlden   
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Vilken styrningsrationalitet kan utläsas i årsredovisningarna för Vellinge kommun år 2010? 

Vellinge kommun har en högre grad av NPM än TB i sin årsredovisning. Kommunen som 

producent och output var idéer som i hög grad gick att utläsa från årsredovisningen. Rösta 

med fötterna var inte lika tydlig som de andra två idéerna men det fanns ändå inslag av 

betydelse.  

Som framgick i analysen har Vellinge kommun väldigt tydligt anammat NPM konceptet. 

Analysen visade att det inte bara att Vellinge i till stor del privatiserar och lägger ut tjänster på 

entreprenad samt mot avpolitisering utan även att detta lyfts fram som ett ideal. Många 

kommuninvånare i Vellinge är möjligen mycket nöjda med detta. Det är inget konstigt med 

att vilja ha valmöjligheter och kunna välja bort de skolor eller äldreboenden som fungerar 

sämre. Med kritiska glasögon kan man undra i fall verksamhet som det går sämre för av olika 

anledningar kommer att överleva. Som Osborne och Gaebler såg på det skulle de 

verksamheter som presterar sämre inte få mer pengar eftersom att det vore som att belöna 

dåliga prestationer. Det är onekligen lätt att hålla med om logiken i deras resonemang men 

överför man detta i praktiken skulle det betyda att långsiktiga målsättningar får stå tillbaka för 

kortsiktiga mål eftersom trycket på att prestera bra resultat blir högt. I till exempel skolor som 

är belägna i områden där många av barnen har ogynnsamma hemförhållanden skulle det 

istället för att satsas resurser bli mindre resurser för en skola med barn med större behov. 

Detta stämmer inte överrens med att se till alla kommuninvånares bästa. I stort sett all kritik 

mot NPM utmynnar i dess angrepp på den representativa demokratin. Mot avpolitiseringen 

och det aktiva medborgarskapet som urvattnar det system som vår demokrati är uppbyggd på 

för att fungera. Det finns tendenser till att medborgaren helt ersätts med en aktiv medborgare 

eller om man så vill kalla det kund. Om man bläddrar tillbaka till inledningen och läser om 

Brunessons åtskillnad på företaget och den politiska organisationen är det svårt att förhålla sig 

okritisk till denna utveckling. Dessa organisationer har väsenskillda olikheter och som man 

kunde läsa är det stor skillnad på den roll som medborgaren och kunden spelar i 

organisationerna. Medborgaren är en del av och ger legitimitet åt den politiska organisationen 

medan kunden har rätt att välja bort ett företag för ett annat just därför att företaget också har 

rätt att välja bort kunden (Brunsson 2002, s.319). 

Finns det samband mellan styrningsrationalitet i kommunerna och vad de styrande partierna 

har för ideologi? I tabellerna kan man utläsa det komparativa resultatet av studien. Den 

tolkning som gjorts i den här studien är att det finns en påverkan av kommunfullmäktiges 

sammansättning och styrningsrationalitet i kommunerna. Den är dock svag och mer tydlig i 



34 
 

fallet Vellinge än Fagersta. Jag tolkar även resultatet som att den nationella nivån påverkar 

styrningsrationaliteten på den kommunala nivån. Detta framgår tydligt i teorin som jag 

grundar min hypotes i. Politik sker idag genom flernivåstyrning där EU och andra överstatliga 

organisationer, stater och kommuner påverkar varandra (Larsson & Bäck, 2008, s.217).  

Som framkommer i teorin och bekräftats i undersökningen enligt mig är NPM mer utbredd i 

högerstyrda kommuner så som i Vellinge (Montin 2007, s.117). Det är dock viktigt att 

understryka att det i fallet Fagersta inte gick att utläsa att någon av styrningsrationaliteterna 

dominerade mer än den andra. Trots detta finner jag ett visst stöd för teorin på grund av den 

tydlighet som återfinns i Vellinges resultat. Ideologi påverkar styrningsrationalitet och när 

kommunerna genom den nya kommunallagen på 90-talet fick större frihet att organisera 

kommunerna har det vart möjligt att organisera kommunerna efter den styrningsrationalitet 

som finner mest stöd hos kommunfullmäktige (Montin 2007, s. 120). I fallet med Vellinge 

och Fagersta blir detta synliggjort tack vare att dessa kommuner under lång tid har styrts av 

samma partier. Hade två andra kommuner där det skett stora förändringar från och till i 

partisammansättningen i kommunfullmäktige undersökts hade resultatet sannolikt blivit 

annorlunda. Inte för att hypotesen är falsk utan för att det krävs kontinuitet för att påverka hur 

kommuner ska styras.  

Den här uppsatsen har gjort en undersökning av kritiska fall under gynnsamma 

omständigheter. Detta innebär att om teorin inte fått stöd i denna undersökning hade den i 

princip inte fått det i någon annan heller (Esaiasson m.fl. 2004, s. 179 ff.). Med anledning av 

att den fann stöd i det undersökta fallet finns det fog för att fortsätta forska kring denna teori. 

Man kan inte utifrån enbart denna studie generalisera resultatet för alla kommuner i Sverige. 

Vill man göra en sådan studie skulle en kvantitativ analys av ett urval av Sveriges kommuner 

vara passande.  

Min bedömning är att det var svårare att mäta TB än NPM. Detta kan bero på att teorin är 

inaktuell i Sverige idag. Västvärlden är starkt influerad av liberalismen och sannolikt 

genomsyrar detta även statens institutioner.  

I framtiden skulle det vara intressant att forska om i vilken utsträckning som EU eller staten 

påverkar styrningsrationalitet på kommunal nivå. Inte minst skulle det vara intressant att se 

närmre på hur EU påverkar Sveriges kommuner i och med EU:s starka ekonomiska stöd till 

regioner. Spelar kommunerna här en nyckelroll eller är det andra aktörer som påverkas i 

högre grad? Vilken roll kommer kommunerna att spela i framtiden och kommer deras 
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autonomi att öka eller inte? Vilken aktör har mest inverkan på den kommunala 

styrningsrationaliteten Sverige eller EU? Föregående frågor skulle vara angelägna att 

undersöka utifrån denna uppsats ämnesområde.  
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