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-Politisk styrning i kommuner- 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera en bakgrund av den kommunala 

verksamhetens utveckling i Sverige. Vidare diskuteras uppsatsens problemområde som sedan 

mynnar ut i uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund  
Den offentliga sektorn svarar för en stor del av all produktion i Sverige, framförallt med 

avseende på tjänsteproduktion. Av antalet arbetsföra i landet arbetar ca en tredjedel inom den 

offentliga sektorn (www.scb.se1) Den största delen av den offentliga sektorn utgörs i sin tur 

av kommunal verksamhet (primärkommuner) där en majoritet av alla anställda i den 

offentliga sektorn arbetar (www.scb.se2). Siffrorna påvisar den kommunala verksamhetens 

betydelse för den svenska ekonomin vilket även stöds av Borg (1996) som menar att en väl 

fungerande offentlig sektor är en viktig del för landets välfärd och tillväxt. 

 

I Sverige finns idag 290 kommuner (www.skl.se). Dessa 290 kommuner är resultatet av två 

kommunala indelningsreformer som genomförts, den ena 1952 och den andra 1974. Det 

primära syftet med dessa var att slå samman alltför små kommuner till att bli stora nog för att 

kunna erbjuda professionell tjänsteproduktion. (Montin, 2002) 

 

Den svenska statens makt balanseras sedan länge av en utvecklad kommunal självstyrelse på 

två nivåer, nämligen genom kommuner och landsting. Landsting kallas ofta för 

sekundärkommuner då de innesluter ett antal primärkommuner. Primärkommuner i sin tur 

kallas i regel för kommuner. (Gustafsson, 1999) När vi använder begreppet kommun i denna 

uppsats syftar vi enbart till primärkommuner.  

 

Ser vi till uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommun har tyngdpunkten alltid 

legat på kommunerna. Kommunerna har ansvaret för de flesta funktioner som direkt berör den 

enskilde, främst beträffande social omsorg och utbildning.  Landsting har i sin tur fått 

totalansvar för de uppgifter som kräver stort befolkningsunderlag, t. ex hälso- och sjukvård. 

Statsmakten har dock ett övergripande ansvar för verksamheten på båda dessa nivåer. Staten 

ansvarar även för flera samhällsviktiga uppgifter som t.ex. rättsvård, ordning och säkerhet, 

försvar och samhällsekonomi. (Gustafsson, 1999) 
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År 1862 brukar räknas som den moderna kommunens födelseår (Gidlund, 1997). Detta år 

myntades begreppet ”kommunal självstyrelse” och kommunerna fick sitt första ordentliga 

regelsystem genom kommunalförordningarna (Montin, 2002). Redan då fördes diskussioner 

om kommunernas roll samt vilken frihet de skulle ha. Det fanns de som förespråkade 

kommunal autonomi (liberalerna) liksom de som värnade om stark statlig kontroll (de 

konservativa). Utfallet blev en kompromiss av dessa där kommunerna definierades som 

självständiga juridiska personer samtidigt som de fick sitt berättigande från staten. (ibid.)  

 

Jordbruket och landsbygden var under denna tid dominerande i Sverige men i och med 

industrialiseringens genombrott fick staten nya och mer ingripande uppgifter. Den ökade 

urbaniseringen ledde också till att kommunernas betydelse blev allt mer framträdande. 

(Schön, 2000) 

 

Efter andra världskriget skedde en allmän modernisering av samhället. Folkhemstanken 

etablerades och många välfärdsreformer inleddes under denna period (Jonsson, 2003). I 

kommunal regi kom utbildning, hälso- och sjukvård samt administration att bedrivas (Schön, 

2000). 

 

Under efterkrigstiden sköt den svenska ekonomin i höjden och den offentliga sektorn 

expanderade kraftigt. Ett allmänt känt begrepp blev den svenska välfärdsmodellen där den 

offentliga sektorns skulle erbjuda medborgarna samhällsviktiga tjänster samt omfördela 

inkomster (Schön 2000). Under 1950- och 1960-talet expanderade framförallt 

utbildningsverksamheten och under 1970-talet växte barnomsorgen kraftigt (Schön, 2000). 

1970-talskrisen kom dock att ändra förutsättningarna för den svenska välfärden. En alltmer 

expanderande offentlig sektor och en alltmer stagnerande ekonomi var både kort- och 

långsiktigt ohållbart. Besparingarnas tid var på intåg (ibid.). 

 

Under 1980-talet dök begreppet New Public Management (NPM) upp i kommunerna. NPM är 

en beteckning på en styrfilosofi som kom att dominera tänkandet inom den offentliga sektorn 

under 1980 och 1990-talet. NPM kan enligt Montin (2002) ses som en samlingsbeteckning av 

olika slags moderniseringsåtgärder för att öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. 

Många kommuner led under denna tid av ansträngd ekonomi och i hopp om ökad effektivitet 

infördes en rad olika reformer. Inom kommunen kom NPM-arbetet igång senare än inom 

statliga förvaltningar, men när modellen väl fick fäste kom begrepp såsom effektivitet, 
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målstyrning, resultatenheter m.m. att prägla omorganiseringen av kommunerna. Speciellt 

målstyrningsmodellen blev under 1980-talet väldigt omtalad (Montin, 2002) och särskilt 

viktig blev målstyrningen för den kommunala verksamheten (Gidlund, 1997). Politikerna 

skulle inte syssla med detaljer utan de skulle ange tydliga mål till förvaltningskontoren samt 

följa upp deras arbete. Detta skulle leda till bättre politisk styrning, effektivare verksamhet, 

flexibilitet samt ökat medborgerligt engagemang (Montin 2002). Det var även under denna 

period som debatten rörande privatisering av offentlig verksamhet och behovet av 

konkurrensutsättning kom att fokuseras (Gidlund, 1997).  

 

Under 1990 talet blev den ansträngda finansiella situationen för kommunerna alltmer påtaglig. 

Kommunerna hade fått mer ansvar men inte mer resurser (Bernsand, 1993). Kommunerna 

fortsatte att omorganisera vilket underlättades av 1991 års nya kommunallag som gav 

kommunerna ökad friheten att organisera nämnder och verksamheter. Sammanfattningsvis 

kännetecknades förändringsarbetet inom flertalet kommuner under 1990-talet av betoningen 

på medborgaren som kund, marknadsefterlikning, privatisering och försök att separera politik 

och produktion (Montin, 2002). 

 

1.2 Problematisering 
Vi bor alla i en kommun och tar dagligen del av den kommunala servicen. Vi får våra sopor 

hämtade, vi har fungerande vatten och avlopp, vägarna underhålls, barnen har tillgång till 

dagis- och skolverksamhet och våra äldre har tillgång till äldreomsorg. Målet med kommunal 

verksamhet är att producera service/nytta inom områden som anses vara gemensamma 

angelägenheter för oss kommuninnevånare (Staffansson Pauli & Westrup, 1995). För att 

åstadkomma detta finns gemensamma resurser i form av skattemedel, avgifter och statsbidrag 

(Gustafsson, 1999). Men hur styrs då denna omfattande verksamhet som berör oss alla i så 

stor utsträckning? 

 

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker skall företräda 

medborgarna och politiskt styra förvaltningen (dvs. de anställda) inom kommunen (Jonsson, 

2003). Styrningen av kommunen måste således relateras till politisk styrning. Men vad 

innebär det? 

-3- 



-Politisk styrning i kommuner- 

Den politiska ledningen har i uppgift att styra genom att planera, följa upp och kontrollera 

verksamheten och vid behov kunna agera och förändra (Westrup, 2002). Den politiska 

ledningen har också det yttersta ansvaret för hela kommunens verksamhet (ibid.).  

 

I DN Debatt, torsdagen 3 mars, 2005 skriver finansborgarrådet Annika Billström (s) och 

kommunsekreteraren Tomas Rudin (s) en debattartikel som rör kommunernas framtida arbete. 

I artikeln beskrivs hur det politiska arbetet utformar sig med fokus på två grundläggande 

uppgifter, den partipolitiska uppgiften samt den förvaltningspolitiska uppgiften. Nedan följer 

ett citat ur artikeln: 

 

”Som politiker är vi företrädare för olika samhällsåskådningar, värderingar och 

ideologier. Därför består också mycket av det politiska arbetet i att skapa opinion 

och synliggöra politiska värderingar i olika samhällsfrågor. Det är den 

partipolitiska uppgiften och här är det självklart att debatten ibland blir stark 

politiserad. Men som politiker har vi också ett annat uppdrag. Det är att 

företräda medborgarna i sin helhet, att följa den löpande verksamheten, se till att 

organisationen arbetar i enighet med sitt uppdrag, att verksamheten bedrivs 

effektivt, att skattebetalarnas pengar används rätt. Det är den 

förvaltningspolitiska uppgiften.” 

 
Artikeln avslutas sedan med: 

 

”Politik är att styra.” 

Källa: Dagens Nyheter, Debatt 3 mars 2005 (s.6) 

 

Gustafsson (1999) menar att den politiska styrningen i en kommun påverkas av rikspolitiken, 

formell och reell makt hos olika ”tunga politiker” och de lokala politikernas roll samt 

inflytande. Samtidigt framhåller författaren att den politiska styrningen i praktiken är relativt 

outforskad. 

 

Styrningen av kommuner påverkas också av att kommunen är en del av statens politiska organ 

och deras villkor kan på olika sätt påverkas och bestämmas genom beslut i riksdagen (Montin, 

2002). Detta resulterar i att politikernas arbete på olika sätt styrs och kontrolleras av 

statsmakten. En annan betydande faktor för styrningen inom kommunal verksamhet är enligt 

Gustafsson (1999) den allmänt rådande opinionen. Den offentliga sektorn är i och med 
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offentlighetsprincipen också mer påpassad och kontrollerad än den privata vilket leder till en 

ökad press på politikerna.  

 

Den politiska styrningen kompliceras dessutom av att majoriteten av politikerna som är 

ansvariga för styrningen är fritidspolitiker dvs. de skall oftast sköta ett heltidsarbete och familj 

vid sidan om sitt politiska uppdrag (Gustafsson, 1999) Dessa politiker får en liten ersättning 

för sitt arbete och kan i stort sägas arbeta ideellt samtidigt som de ska fatta väldigt viktiga 

beslut som berör oss medborgare.  

 

Till sin hjälp har politikerna förvaltningskontor med heltidsarbetande tjänstemän som bereder 

ärenden, tar fram information och kommer med förslag till åtgärder (Montin, 2002). 

Författaren menar att politikerrollen har blivit problematisk då förvaltningen gått igenom en 

omfattande professionalisering samt att den kommunala organisatoriska komplexiteten ökat. 

Pierre (1995) beskriver detta som ett dilemma då han menar att politikernas inflytande över 

den kommunala verksamheten minskat samtidigt som det politiska ansvaret kräver ett stort 

mått av inflytande. Detta skulle innebära, liksom Montin (2002) antyder, att politikernas 

beslutsfattande till stor del styrs av tjänstemännen. Vad händer med den politiska styrningen 

då? 

 

Med vårt ovanstående resonemang vill vi visa på att den politiska styrningen är komplex och 

formas i ett samspel mellan en mängd olika faktorer, där både den politiska och den 

kommunala kontexten spelar stor roll. Det är en ständigt pågående process där politiker, 

tjänstemän, staten, medborgare, media samt andra samhällsaktörer interagerar. Trots detta är 

en stor del av de teorier och modeller som implementerats i kommunerna hämtade från 

företag och organisationer med andra förutsättningar och mål för verksamheten än de som 

gäller för kommunerna (Stewart, 1988). Innebär detta att skillnaden mellan traditionell 

ekonomisk styrning och politisk styrning inte är så stor?  

 

Begreppet politisk styrning används i många olika sammanhang och det är svårt att finna 

genomgående diskussioner rörande begreppets betydelse. Genom att empiriskt utreda och 

analysera begreppet politisk styrning vill vi kunna förstå den politiska styrningen och hur den 

tar sig uttryck i den kommunala verksamheten.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt övergripande syfte i denna uppsats är att utforska begreppet politisk styrning inom 

kommunal verksamhet för att på så vis öka den allmänna kunskapen kring politisk styrning 

och hur den verkar i den kommunala kontexten.  

 

För att uppfylla vårt syfte har följande frågeställningar ställts upp: 

 

• Hur kan den politiska styrningen förstås?  

• Vilka krafter formar den politiska styrningen inom kommunal verksamhet? 

• Vilka är förutsättningarna för att den politiska styrningen skall fungera? 

 

 

1.4 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till personer som är bekanta med ämnet företagsekonomi och 

styrning i företag och offentlig verksamhet. Vi anser att uppsatsen är intressant för studerande 

inom företagsekonomi som har ett intresse av offentlig verksamhet. Vi hoppas även bidra till 

att verksamma politiker och tjänstemän reflekterar över hur den politiska styrningen fungerar 

och hur den kan förstås.  

 

-6- 



-Politisk styrning i kommuner- 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

Kapitel ett presenterar bakgrunden till vår uppsats. Därefter följer vår problematisering som 

mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet avser att ge en inblick i vad 

uppsatsen kommer att innehålla samt att skapa ett intresse för att läsa vidare om hur den 

politiska styrningen kan förstås. Vidare innehåller kapitlet uppsatsens tänkta målgrupp. 

 

Kapitel 2 – Metod  

Kapitel två redogör för vår kunskapssyn samt metodansats. Därefter presenteras aktuell 

metod, varför vi valt denna metod samt hur vi gått tillväga.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Kapitel tre innehåller den teoretiska referensram uppsatsen utgår ifrån. Här presenteras bland 

annat institutionell teori samt teorier beträffande ekonomisk styrning.  

 

Kapitel 4 – Fallet Norrköpings Kommun 

Kapitel fyra redogör kort för fallet Norrköpings kommun. Här presenteras allmän information 

om kommunen samt val av styrmodell. 

 

Kapitel 5 – Empiri 

Kapitel fem innehåller den empiri som vi fått fram via peronliga intervjuer med politiker och 

tjänstemän inom kommunen. 

 

Kapitel 6 – Analys 

Kapitel sex innehåller vår analys och diskussion runt de frågor vi avser att besvara.  

 

Kapitel 7 – Slutsatser 

Kapitel sju innehåller de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning och presenterar 

därmed resultatet av vår studie. 

 

Kapitel 8 Avslutande reflektioner och förslag till vidare studier 

Kapitel 8 innefattar avslutande reflektioner kring vårt resultat. Vidare lämnas förslag till 

framtida studier. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens vetenskapliga förhållningssätt samt vår 

metodansats. Därefter kommer studiens olika empiriinsamlingsmetoder att belysas. Tonvikten 

kommer här att ligga på studiens primära insamlingsmetod som är personliga intervjuer. 

Kapitlet avslutas sedan med en diskussion rörande validitet och reliabilitet samt metodkritik. 

  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vid insamlingen av empiri eller data om verkligheten erfordras en metod. Detta verkar vid en 

första anblick inte vara alltför komplicerat men svårigheten ligger dock i att det råder en 

grundläggande oenighet om hur verkligheten egentligen ser ut och i vilken utsträckning 

forskaren kan samla in information som beskriver denna ”sanna” verklighet. Dessa 

diskussioner om hur världen faktiskt ser ut brukar benämnas ontologiska diskussioner och 

begreppet ontologi betyder ungefär ”läran om varat” (Jacobsen, 2002). För vår studie är den 

ontologiska debatten central om huruvida vi uppfattar sociala system som bestående av 

generella lagbundenheter eller om allt vi studerar kan uppfattas som unikt. Denna indelning 

brukar vanligtvis också kallas för positivistisk eller hermeneutisk vetenskapssyn. Eftersom vi, 

liksom många andra kritiker till positivismen, tror att det är svårt att överföra 

naturvetenskapliga idéer om generella lagar till sociala system (ibid.) har vi valt en mer 

tolkningsbaserad ansats där vi önskar uppnå insikt om det speciella eller unika. För att kunna 

gå på djupet och förstå den politiska styrningen har vi valt att vända oss till individerna i 

organisationen och utifrån deras berättelser tolka och söka förståelse. Vi har också lagt stor 

vikt vid att studera den kommunala kontexten. Enligt hermeneutiken förstås fenomen som 

individuella och kontextbaserade tolkningar av verkligheten (ibid.) och således kan denna 

studie sägas utgå från den hermeneutiska vetenskapssynen. Hur ser då en hermeneutiker på 

kunskap om verkligheten?  

 

Enligt Ödman (2004) syftar hermeneutiken till förståelse och bygger på tolkning som främsta 

kunskapsform. Centralt inom hermeneutiken är vår förförståelse som kan ses som själva 

grunden och förutsättningen för att vi kan förstå och tolka något. När vi tolkar aktualiseras vår 

förförståelse och medverkar till hur vi förstår det vi tolkar. Samtidigt måste vi också kunna 

förklara det vi tolkar för att förstå vilket gör att tolkningar ofta hänger samman med 

förklaringar.(ibid.) Den hermeneutiska kunskapsprocessen brukar också ofta beskrivas som en 
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cirkel där enskilda delar endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna och det 

gäller att pendla mellan dessa perspektiv (ibid.). När det gäller denna studie är vi av den 

uppfattningen att den kommunala kontexten har sina särskilda karaktäristika och det vore 

omöjligt att förstå den politiska styrningen utan att studera den kommunala kontexten. Likaså 

vore det omöjligt att studera den kommunala kontexten utan att ta hänsyn till den politiska 

styrningen.  

 

2.2 Metodansats 
Ser vi till studiens övergripande syfte finner vi en önskan att utveckla ny och relativt okänd 

kunskap vilket enligt Jacobsen (2002) kan sägas ligga i linje med ett explorativt angreppssätt. 

Avsikten med en explorativ ansats kan sägas vara att få en djupare förståelse av vad ett 

fenomen består av (ibid.) Även i de fall när kunskap saknas om vilka modeller som är 

viktigast samt vilka relationer och egenskaper som bör studeras ses det explorativa 

angreppssättet som lämpligast (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Politisk styrning och 

hur den uppfattas i den kommunala och politiska kontexten är enligt vår mening relativt 

outforskat. Därför har denna studie främst baserats på empiriska undersökningar och kan 

således sägas ha en induktiv ansats. Med en induktiv ansats menas att forskaren har ett öppet 

sinne till det studerade och försöker se det speciella i situationen utan att i förväg definiera 

teorier eller hypoteser (ibid.). Detta ligger även i linje med ett explorativt angreppssätt. 

Studien har emellertid inspirerats av teorier som underhand har samlats in. Teoretiska studier 

har således växlats med att empiri har insamlats och tolkats, och därigenom har studien också 

deduktiva inslag. Genom att referensramen utvidgats har vi kunnat förstå och tolka saker på 

ett annorlunda sätt vilket vi känner vore omöjligt vid användningen av en mer renodlad 

ansats. I och med denna arbetsprocess kan vi säga att vi använt oss av ett abduktivt arbetssätt 

(se t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994). Abduktion kan beskrivas som en metod som har sin 

grund i en kombination mellan induktion och deduktion. Denna grund har sedan utökats med 

ett antal nya moment för att öka användbarheten framförallt inom fallstudiebaserade 

undersökningar. (ibid) 
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Deduktion                       Induktion                        Abduktion 

Teori 
(Djup- 
struktur) 

Empiri 

Empirisk 
regelbundenhet 
(Ytstruktur) 

Figur 1. Deduktion, induktion och abduktion. (Alvesson & Sköldberg 1994:45) 
 

 
För att ett explorativt och utforskande angreppssätt ska bli fruktbart erfordras en metod som 

kan få fram nyanserad data, går på djupet, är känslig för oväntade förhållanden samt är öppen 

för kontextuella aspekter (Jacobsen, 2002). Vi har därför valt en kvalitativ ansats i denna 

studie. Kvalitativa metoder brukar ofta beskrivas som mer flexibla, öppna för ny information 

samt att de ger en mer nyanserad bild av kontext och individ (Jacobsen, 2002). Vi har i 

huvudsak använt oss av personliga intervjuer som empiriinsamlingsmetod och således har 

fokus lagts vid individens upplevelser. Denna individfokus skulle kunna sägas ligga i linje 

med ett aktörssynsätt där tyngdpunkten läggs på att genom dialog förstå aktörernas verklighet. 

Utifrån detta synsätt kan helheten förklaras med hjälp av delarna (Holme & Solvang, 1997). 

Detta känner vi dock inte är tillräckligt i denna studie då helheten inte enbart kan beskrivas 

som summan av dess delar utan snarare som ett samspel mellan olika delar. Att den del som 

studeras påverkas av det samspel den ingår i ligger i linje med systemsynsättet (ibid.). Fokus i 

detta sysätt är att förstå systemets betydelse för det som sker och således kan inte helheten 

beskrivas som summan av dess delar (ibid). Men att bara studera systemet är heller inte 

tillräckligt i denna studie utan istället tillämpas en blandning av de båda synsätten, vilket även 

ligger i linje med vår hermeneutiska kunskapssyn. 

 

2.3 Vår förförståelse 
Vi som skriver denna magisteruppsats är i slutet av våra ekonomistudier och detta medför att 

en stor del av vår kunskapsbas (begrepp, modeller, värderingar, förebilder, metaforer etc.) går 

att härleda ur den vetenskaplig diskurs som råder inom företagsekonomi. Det bör också 
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understrykas att det vore omöjligt att skriva en magisteruppsats utan en särskild 

magisteruppsatsgenre vilket i sin tur influerar vår förförståelse.  

 

Under vår utbildning har vi framförallt inriktat oss på ekonomisk styrning och det är där vår 

kunskap är som störst. I denna magisteruppsats har vi dock valt att fokusera på politisk 

styrning vilket har medfört en förskjutning mot en vetenskaplig diskurs som faller inom 

statsvetenskapen. Inom detta ämne har våra förkunskaper varit begränsade och vi har fått 

tampas med helt nya begrepp och problemställningar. Detta har varit mycket givande då vi 

genom att sammanföra våra tidigare kunskaper inom företagsekonomi med våra nyvunna 

kunskaper inom stadsvetenskapen kunnat bredda studiens omfång. 

 

2.4 Val av teori 
Eftersom teorier är av sekundär karaktär har vi aktivt arbetat med att kritiskt bedöma våra 

källors giltighet. Detta genom att kritiskt granska och ifrågasätta innehållet samt att titta på 

författaren bakom skriften. Då vi har valt att studera svenska kommuner är litteratur som 

berör kommuner i den svenska kontexten i fokus. En stor del av vår litteratur är skriven av 

statsvetare med flera års erfarenhet av att studera svenska kommuner och dess verksamhet. 

Vid de fall vi använt oss av utländsk litteratur har vi aktivt bedömt källans giltighet.  

 

Merparten av litteraturunderlaget har hämtats från Linköpings Universitetsbibliotek. Vid 

litteratursökningen har bibliotekets lokala sökkatalog använts. De sökord vi använt oss av har 

varit politisk styrning, offentlig förvaltning, kommuner, kommunal verksamhet, ekonomisk 

styrning, styrmedel, institutioner samt ett antal kombinationer av dessa ord. Viss litteratur har 

även varit införskaffad vid tidigare ekonomistudier, detta har framförallt gällt ekonomisk 

styrningslitteratur. Kontinuerligt under arbetets gång har vårt teoretiska ramverk bearbetats 

och justerats då vi erhållit mer kunskap och utifrån denna kunnat göra relevanta teoretiska 

urval.  

 

2.5 En fallstudie 
För att kunna förstå komplexa fenomen och erhålla kunskap inom områden där det helt eller 

delvis saknas kunskap menar Gummesson (2004) att det är lämpligt att genomföra en 

fallstudie. En fallstudiebaserad forskning kan beskrivas på följande vis:  
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”Fallst änds 

som em t eller 

delvis s

Källa: Gummesson, 2004, (s. 116).  

 

n fallstudie kan också beskrivas som att ett fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden 

i har i denna studie valt att genomföra en fallstudie av Norrköpings kommun. Detta eftersom 

2.6 Intervjuer 
Vår primära empiriinsamlingsmetod rit personliga intervjuer. Detta val 

Open-ended questions and probes yield in-depth responses about people’s 

batim 

tton, 2004, (s. 4). 

 

Alltså erbjuds den intervjuade en möjlighet att med egna ord beskriva ett fenomen och 

udiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet anv

piriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område hel

aknas och när det rör sig om komplexa fenomen”  

E

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

V

en fallstudie erbjuder ett mer explorativt och holistiskt angreppssätt där stora mängder 

variabler och samband kan studeras (Gummesson, 2004). Vårt syfte, att förstå den politiska 

styrningen, har krävt en djupgående utredning kring kontextuella och institutionella 

förhållanden inom den kommunala verksamheten vilket möjliggjorts genom en fallstudie.  

 

 i denna uppsats har va

har baserats på vårt syftes explorativa karaktär och vår önskan att gå på djupet och förstå ett 

komplext fenomen. Vi tycker också att användningen av personliga intervjuer erbjudit en 

större flexibilitet då vi under arbetets gång kunnat anpassa oss till varje specifik 

intervjusituation. En intervju kan kort beskrivas som:  

 

“

experiences, perceptions, opinions, feelings and knowledge. Data consist of ver

quotations with sufficient context to be interpretable.” 

 Källa: Pa

uttrycka egna perspektiv. Genom intervjuer har vi således kunnat ta del i hur personer som 

arbetar inom en kommun upplever och förstår politisk styrning.  
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Genom en kontaktperson på Norrköpings kommun fick vi hjälp att komma i kontakt med våra 

respondenter. Kontaktpersonen tog kontakt med politiker och tjänstemän och berättade för 

dem om oss och vår uppsats. Efter att respondenterna tackat ja till att ställa upp på intervju 

kontaktade vi dem per telefon och bestämde tid.  

 

Eftersom intervjusituationen är en konstlad situation och kan tänkas kännas ovan för 

respondenten brukar litteraturen betona att intervjuperson ska bestämma plats för intervjun så 

att denne känner sig bekväm i situationen (Jacobsen, 2002). Samtliga intervjuer har ägt rum 

på de intervjuades arbetsplats, vilket vi uppfattat som positivt då respondenten är på 

”hemmaplan” och situationen känts mer naturlig. Innan intervjuerna lät vi våra respondenter 

via mail få en kort presentation av uppsatsen och dess syfte. Respondenterna fick då också ta 

del av vårt frågeformulär så att de skulle få lite tid att tänka igenom sina svar.  

 

Vi har utfört 10 stycken semistrukturerade intervjuer som varade i cirka 1-1 ½ timme. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från en frågeguide med 

ämnesområden som intervjun skall täcka in. Därefter är intervjuaren fri att anpassa frågorna 

till situationen och även ställa nya frågor som dyker upp. (Bryman, 2004) 

 

Vi har utgått från ett frågeformulär men sedan anpassat frågorna till varje specifik situation. 

Detta har medfört att vi kunnat vara mer flexibla och fångat in nya infallsvinklar som 

framträtt under intervjuerna. De frågor som vi bedömt varit mycket centrala för uppsatsen har 

ställts till samtliga intervjuade. Vi har båda deltagit under samtliga intervjuer och aktivt ställt 

frågor. 

 

Alla intervjuerna har bandats efter godkännande av de intervjuade. Under intervjuerna fördes 

även anteckningar som komplement till bandupptagningarna och snarast efter varje intervju 

har materialet transkriberats. Transkriberingsarbetet utfördes dels som ett led i bearbetningen 

av empirin och dels för att materialet skulle bli mer lätthanterligt vid analysarbetet. Under 

transkriberingen dök också nya frågor upp som vi via mail ställde till våra intervjupersoner 

och sedan fick svar på. Även transkriptioner sändes tillbaka till de intervjuade och dessa fick 

möjligheten att komma med åsikter och/eller kompletteringar.  
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Nedan följer en lista över våra respondenter samt tid och datum för intervjuerna: 

 

Befattning Datum Plats Längd (ca tid)
Chefsekonom  2005-03-22 Norrköpings kommun* 13:15 – 14:45 
Kommunstyrelsens Ordförande 2005-03-23 Norrköpings kommun* 13:30 – 14:30 
Controller 2005-03-30 Norrköpings kommun* 13:15 – 14:45 
Oppositionsråd  2005-03-30 Norrköpings kommun* 15:00 – 16:15 
Förvaltningschef 2005-03-31 Norrköpings kommun* 08:00 – 09:30 
2: e vice ordf. kommunfullmäktige 2005-04-04 Norrköpings kommun* 10:00 – 11:30 
Administrativ chef 2005-04-04 Norrköpings kommun* 15:00 – 16:00 
Kommunalråd 2005-04-05 Norrköpings kommun* 13:00 – 14:15 
Oppositionsråd 2005-04-14 Norrköpings kommun* 10:30 – 11:45 
Kommundirektör 2005-04-22 Norrköpings kommun* 08:00 – 09:15 
Ordförande kommunfullmäktige 2005-04-22 Norrköpings kommun* 09:30 – 11:00 

*På den intervjuades arbetsplats 

 

2.6.1 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke. De 

intervjuade ställer frivilligt upp med sin tid och sin kunskap och det är därför viktigt att visa 

respekt inför sina respondenter i sin studie. Jacobsen (2002) tar upp informerat samtycke som 

ett sätt att förhålla sig till etik vid intervjuer. Informerat samtycke bygger på att den som 

undersöks frivilligt skall delta utan någon som helst påtryckning. Dessutom skall det tydligt 

framgå för respondenten hur informationen kommer att användas samt vilka risker och vinster 

ett deltagande kan medföra (ibid.). Vi har som tidigare nämnt innan varje intervju skickat iväg 

en presentation av uppsatsen till respondenterna så att dessa informerats om uppsatsens syfte 

och hur materialet kommer att användas. Därefter har vi i samband med själva intervjuerna 

återigen presenterat vårt syfte och hur materialet kommer att användas i uppsatsen.  

 

Vi har också i samband med intervjuerna erbjudit våra respondenter att vara anonyma. Att få 

välja att vara anonym i en undersökning är en rättighet som den intervjuade har (Jacobsen, 

2002). Anonymitet avböjdes av samtliga. Vi valde trots detta att presentera vår empiri utan 

namn då vi bedömde att det inte är av betydelse för uppsatsen. Vi har valt att inte presentera 

respektive politikers partitillhörighet då vi inte funnit några skillnader i hur politiker uppfattar 

den politiska styrningen som kan hänföras till partitillhörigheten.  

 

-14- 



-Politisk styrning i kommuner- 

Våra respondenter har också fått en möjlighet att efter intervjun godkänna det material vi 

avsett använda i uppsatsen, vilket har skickats via mail till de intervjuade. Detta har i samtliga 

fall godkänts. De citat vi använt oss av har genomgått små justeringar så att läsvänligheten 

ökar. Dessa justeringar har dock endast varit av sådan karaktär att inte innehållet i citatet 

ändrats.  

 

2.6.2 Val av fallorganisation och intervjupersoner 

Valet av fallstudie inom den offentliga sektorn har gjorts utifrån att vi båda tidigare har läst 

ekonomisk styrning. I samband med detta väcktes ett intresse för styrning av offentliga 

organisationer.  

 

Vårt val av kommun baseras på att vi utgick från storlek och tillgänglighetskriterier. 

Norrköpings kommun är en medelstor svensk kommun med ca 120 000 invånare. Vi såg det 

också som en fördel att ha fallorganisationen geografiskt nära lokaliserat då vår 

forskningsansats medför personliga intervjuer som en önskvärd metod. Dessutom hade vår 

handledare kontakter inom kommunen vilket underlättade för oss att få tillgång till 

intervjupersoner.    

 

De personer vi valt att intervjua befinner sig på ledningsnivå inom den kommunala 

verksamheten, det vill säga högt uppsatta politiker och tjänstemän, vilka kan ses som 

nyckelpersoner inom den kommunala verksamheten. Att vi valt intervjupersoner på denna 

nivå beror på att vi tror att dessa personer besitter störst kunskap om den politiska styrningen.  

 

2.7 Dokumentstudier 
Dokumentstudier handlar om att studera sekundärmaterial som berör organisationen och 

beskrivs av Patton (2002) som: 

 
“Writte grams 

records nal 

diaries, ses to 

open-en y that 

records

Källa: Patton, 2002, (s. 4) 

n materials or other documents from organizational, clinical, or pro

; memoranda and correspondence; official publications and reports; perso

 letters, artistic works, photographs, and memorabilia; and written respon

ded surveys. Data consists of excerpts from documents captured in a wa

 and preserves context.” 
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Dokument kan sägas vara av sekundär karaktär, vilket medför ett ök

nvändningen av dokumentstudier har i denna studie varit mycket värdefull då det finns 

en ideala situationen för dokumentstudier är när tillgången på dokument är total (Patton, 

2.8 Tillförlitliga och giltiga resultat  
Oavsett val av met ra såväl  giltiga 

illförlitlighet eller reliabilitet kan vara problematiskt i samband med studier som bygger på 

at krav att kritiskt granska 

det insamlade materialet och bedöma dess giltighet. Sekundära källor är skrivna av någon 

annan i ett visst syfte och detta påverkar i allra högsta grad det skrivna materialet. Författaren 

till dokumentet presenterar den information denne bedömer vara väsentlig och utelämnar 

troligtvis annan information. (Jacobsen, 2002)  

 

A

mycket information att inhämta. På Norrköpings kommuns hemsida finns en stor mängd 

information att ladda ner och inom kommunen har det funnits en stor välvilja att skicka 

material vi önskat till studien. Detta har i sin tur bidragit till att vi erhållit en större kunskap 

om både Norrköpings kommun och också om kommunal verksamhet mer generellt. 

Dokumentstudierna har också visat sig värdefulla genom att detta hjälpt oss finna 

vägar/infallsvinklar som varit mycket användbara vid intervjuerna. 

 

D

2002). Den offentliga sektorn går under offentlighetsprincipen, vilket medför att allt material 

av allmänt intresse skall gå att få tillgång till. Ofta är dock dokumenten skrivna av kommunen 

för kommunen vilket kan medföra att materialet kan vara vinklat. Vi har varit medvetna om 

denna risk och kritiskt granskat våra insamlade dokument.  

 

od bör målet med all forskning vara att resultaten skall va

som trovärdiga (Merriam, 1994). Även kvalitativa metoder måste underkastas en kritisk 

granskning när slutresultatet skall bedömas och det är därför viktigt att kritiskt bedöma 

studiens grad av tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) (Jacobsen, 2002).   

 

T

kontextbaserade tolkningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Med reliabilitet menas en 

studies replikerbarhet, dvs. att om någon annan gör en precis likadan undersökning skall 

denne få fram samma resultat. Enligt Merriam (1994) är reliabiliteten ett problematiskt 

begrepp inom samhällsforskningen, eftersom människans beteende inte är statiskt utan 

föränderligt. Därför bör forskaren sträva efter att resultaten är konsistenta och beroende 

snarare än replikerbara (ibid.). Vi har försökt öka studiens giltighet genom att noggrant 
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presentera hur vi har gått tillväga vid genomförandet samt presenterat de förkunskaper vi haft 

med oss när vi inledde vårt arbete.  

 

En studies validitet definieras av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) på följande vis: 

Ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta.“  

001 (s. 38) 

 

Vi anser att vi genom att använda oss av personliga intervjuer kunnat nå en högre validitet än 

ed inre giltighet avses för en kvalitativ studie forskarens påverkan på resultatets giltighet. 

ör att öka en studies grad av inre validitet kan även triangulering tillämpas, det vill säga att 

i har också försökt att så utförligt som möjligt presentera studiens genomförande samt vår 

ed extern giltighet menas om vi kan överföra det som vi funnit till andra sammanhang 

(Jacobsen, 2002). Vad gäller den externa giltigheten är vår förhoppning att studiens resultat 

 

”

   Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2

om vi använt oss av någon annan metod. Detta på grund av att vi under intervjuerna har 

kunnat förklara frågor närmare där risk funnits för misstolkning samt att vi vid behov haft 

möjlighet att ställa följdfrågor för att ytterligare förtydliga de svar som vi fått. Validiteten 

brukar i sin tur ofta delas in i en intern respektive extern giltighet (se t.ex. Jacobsen, 2002).  

 

M

Detta blir styrt av forskarens förförståelse, tillvägagångssätt vid datainsamling, urval samt hur 

analysen har genomförts (Jacobsen, 2002). I samband med personliga intervjuer kan en 

intervjuares sätt att framträda, sätt att ställa frågor och dylikt i hög grad påverka 

uppgiftslämnarens svar vilket brukar benämnas intervjuareffekt (ibid.). Vid utförandet av 

intervjuer har vi som intervjuare gjort intrång i en naturlig miljö som således inte längre är 

naturlig. Ytterligare har vi styrt agendan genom att utföra semistrukturerade intervjuer där 

vissa frågor har berörts medan andra har utelämnats. Vi vill därför poängtera att det är viktigt 

att noggrant fundera över sin roll som forskare och kontinuerligt under studiens gång kritiskt 

granska sina tolkningar samt de val som görs och vilka effekterna kan tänkas bli.  

 

F

forskaren använder sig av olika metoder (Jacobsen, 2002). Vi har intervjuat både politiker och 

tjänstemän, utfört dokumentstudier samt utfört litteraturstudier för att öka resultatens giltighet 

 

V

förförståelse så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om studiens grad av giltighet. 

 

M
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kan användas för att förstå den politiska styrningen även i andra kommuner än Norrköpings 

kommun och kanske även för annan offentlig verksamhet. Här vill vi poängtera att det är 

förståelsen för den politiska styrningen som vi vill uppnå. Vi är medvetna om att det resultat 

vi kommit fram till påverkats av situationsspecifika faktorer och att påstå att våra resultat är 

universala vore att fara med osanning. Samtidigt finns det förhållanden och krafter som är 

gemensamma för den kommunala kontexten. Vi hoppas därför att våra resultat med viss 

modifiering för mer situationsspecifika faktorer kan komma att gälla för andra kommuner och 

att studien på så vis vinner en större giltighet.  

 

2.9 Metod- och källkritik 
Oavsett vilken metod som  uppkomma och påverka 

studien negativt. I denna s liga intervjuer men vi har 

 väljs finns det alltid problem som kan

tudie har våra primära källor varit person

också använt oss av litteratur- och dokumentstudier. För att studien skall hålla en så hög 

kvalitetsnivå som möjligt har vi vid bedömningen av våra källor utgått från fyra 

kvalitetskriterier (se Dahmström, 2000). Dessa kriterier är källans: Innehåll, dvs. vad är det 

som beskrivs och verkar det rätt och riktigt. Tid, dvs. när är källan ifrån och gäller detta även 

idag. Tillförlitlighet, dvs. förekomsten av osäkerhetsmoment, fel etc. Tillgänglighet, dvs. hur 

källan har spridits och hur innehållet har påverkats. (ibid.)  
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3. Teoretiskt ramverk
Nedan kommer vi att presentera uppsatsens teoretiska verktyg. 

 

3.1 Vad är en kommun? 
Vänder vi oss till nationalencyklopedin så finner vi följande beskrivning av en kommun: 

 

”Kommun: territoriellt avgränsat och administrativt enhet för lokal självstyrelse." 

Källa: www.nationalencyklopedin.se1  

 

Kommunen är således geografiskt avgränsad och kan innefatta såväl primärkommuner och 

sekundärkommuner (landsting) (Gustafsson, 1999). Som vi nämnde i inledningen kommer 

endast primärkommuner att behandlas i denna studie. Kommunen skall också svara för det 

lokala självstyret. Kommuner är enligt lag skyldiga att verkställa de uppgifter som tilldelats 

av staten, samtidigt som de har rätt att vara självständiga och ta egna initiativ (Jonsson, 2003). 

Detta kommer att diskutera utförligare under stycke 3.3 Kommunalt självstyre. 

 

Ett sätt att förstå kommunen är att betrakta den ur tre olika perspektiv, det politiskt-

demokratiska perspektivet, det ekonomiska perspektivet samt det administrativa och 

organisatoriska perspektivet (Lundqvist & Pierre, 1995).  

 

• Det politiskt-demokratiska perspektivet, belyser främst kommunen som en politisk 

arena och ett institutionellt system för demokrati och den lokala folkviljans 

förverkligande. Detta synsätt är ytterst härlett ur den demokratiska teori som kommer 

till uttryck i den kommunala självstyrelsens författningsmässiga reglering. I detta 

perspektiv uppmärksammas framförallt kommunens politiska styrning och ledning och 

de institutionella (organisatoriska) förutsättningarna för ett demokratiskt 

beslutsfattande.  

• I det ekonomiska perspektivet, betraktas kommunen i första hand som en service-

producent och hushållare med offentliga resurser. Detta perspektiv belyser främst mål 
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som effektivitet och serviceanpassning, men också professionalism och 

klientorientering.  

• Det administrativa perspektivet, ser kommunen som en tjänare där den kommunala 

organisationen skall utformas med hänsyn både till effektivitet och till det 

demokratiska styrelseskicket. (ibid.)  

 

De ovan nämnda perspektiven medför att det ställs mer eller mindre oförenliga krav inom den 

kommunala organisationen. Genom en svår balansgång mellan demokrati, effektivitet och 

rättsäkerhet formas den kommunala verksamheten. (Lundqvist & Pierre, 1995)  

 

3.2 Politisk styrning 
Som vi tidigare nämnt är det svårt att finna diskussioner om hur politisk styrning kan förstås. 

Vi kommer i följande avsnitt att återge de resonemang vi funnit i litteraturen som kan hjälpa 

oss att förstå begreppet. 

 

Montin (2002) beskriver en modell som han kallar den kommunala folkstyrelsemodellen och 

som kan sägas beskriva det politiska flödet. Det är enligt författaren en idealmodell som är 

konstitutionellt förankrad och bygger på en viss grundläggande kommunideologisk hållning 

över hur det bör vara. 

  

Politiska partier 

Nämnder 

Förvaltning 

Kommunfullm
äktige 

Medborgare 

Första flödet Andra flödet 

Figur 2. Det politiska flödet, egen bearbetning efter Montin 2002 (s.27-31). 
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Modellen består av två flöden. Det första flödet utgörs av uppsamling, formulering och 

utvärdering av idéer som skall vara styrande för den kommunala verksamhetens inriktning 

och omfattning. Detta baseras i sin tur på att partierna skall föra fram och balansera 

medborgarnas enskilda behov i för kommunen gemensamma målsättningar. Medborgarna och 

de politiska partierna är i fokus och det bör finnas en överensstämmelse mellan de valda 

politikernas och väljarnas åsikter om innehållet i politiken. Det är dock de politiska partierna 

som antas ha störst legitimitet fastän det finns andra organisationer och grupperingar som 

organiserar olika intressen. Brukarnas intresse måste enligt den kommunala 

självstyrelsemodellen underordnas den partistyrda representativa demokratin. (Montin, 2002)  

 

I kommunfullmäktige (KF) sker sedan den demokratiska transformeringen från särintressen 

till allmänintresse genom att partiernas direktvalda företrädare markerar sina och partiernas 

ståndpunkter i olika frågor. (Montin, 2002) 

 

Det andra flödet består av kommunens verkställande organ: kommunstyrelsen (KS), nämnder, 

förvaltningar etc. KS och nämnderna ansvarar för att beslut som fattats i KF verkställs. KS 

ansvarar särskilt för det ekonomiska resultatet och nämnderna har det politiska ansvaret för all 

verksamhet inom nämndens område. (Montin, 2002) 

 

Gustafsson (1999) framhåller att det genom partiernas lokala organisationer etableras en 

politisk styrning i kommunerna. Detta sker bl. a. genom att det är den lokala 

partiorganisationen som utövar det avgörande inflytandet vid nominering av kandidater till 

fullmäktigelistorna. Enligt Gustafsson (1999) influeras också den politiska styrningen i 

kommunen av rikspolitiken, formell och reell makt hos olika ”tunga politiker” och de lokala 

politikernas roll samt inflytande. Han nämner ytterligare partiernas fullmäktigegruppers stora 

roll inom den politiska styrningen. Dessa grupper består av partiernas representanter i 

kommunfullmäktige som träffas innan fullmäktiges sammanträde för att behandla ärendelistan 

(ibid.). Detta resonemang kan alltså hänföras till Montins (2002) beskrivning av det första 

flödet medan det andra flödet inte nämns av Gustafsson, 1999) 

 

Berg et al (1995) framför en förklaring som däremot fångar båda flödena i Montins (2002) 

resonemang. 
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”Effektiv styrning är summan av politisk beslutsförmåga och tjänstemannamässig 

handlingskraft.”    

Källa: Berg et al 1995 (s.138). 

 

3.3 Kommunalt självstyre 
Den kommunala självstyrelsen utgör en central del av Sveriges konstitutionella system och 

har sin rättsliga grund i regeringsformen och kommunallagen (Gustavsson, 1999).  

 

Enligt en enkel definition innebär kommunalt självstyrelse:  

 

”Att lokala enheter ombesörjer kollektivt finansierade förvaltningsuppgifter, 

varvid kommunmedlemmarna har möjlighet att fatta beslut och direkt medverka i 

förvaltningsprocessen.” 

 Källa: Gustafsson, 1999 (s.11). 

 

Montin (2002) skriver att iden om kommunal självstyrelse kan ses som en normativ princip 

om relationen mellan staten och kommunerna. Författaren menar att den huvudsakligen består 

av två övergripande värden, nämligen demokrativärden och effektivitetsvärden. I 

demokrativärdena är grundtanken att medborgarna i kommunen ”styr sig själva” medan 

effektivitetsvärdena handlar om att beslut skall fattas nära dem som beslutet påverkar. Genom 

detta skall den kommunala förvaltningen bli billigare och bättre än om den hade sköts av 

staten. (ibid.)   

 

En annan del av den kommunala självstyrelsen är uppfattningen om att den kommunala 

verksamheten i olika avseenden skall varar rättvis. Denna rättvisa kännetecknas av 

fördelningen av service mellan kommunmedlemmarna utifrån deras behov (Brorström & 

Siverbo, 2001).  

 

1988-1990 drevs ett forskningsprogram i Sverige med namnet ”Kommunal självstyrelse och 

kommunens omvärldsberoende”. En av frågorna som skulle besvaras i denna studie var 

”vilken effekt den statliga styrningen hade på kommunal verksamhet?” (Pierre, 1992). Studien 

presenterades 1992 och fastän studien har hunnit bli 13 år gammal är dess resultat intressanta 
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att jämföra med vår egna empiriska undersökning då graden av kommunalt självstyre kan 

tänkas ha påverkan på den politiska styrningen i en kommun. 

 

I studien gjordes en analytisk skillnad mellan vertikal och horisontell autonomi. Med vertikal 

autonomi avses graden av självstyrelse i förhållande till högre nivåer i det politisk- 

administrativa systemet dvs. länsstyrelse och stat. Medan den horisontella autonomin avser 

graden av självstyrelse i förhållande till andra aktörer på lokal nivå tex. intressegrupper, 

lokala medier och näringsliv. (Pierre, 1992) 

 

Analysen visade att medan den vertikala autonomin hade ökat hade den horisontella 

autonomin med största sannolikhet minskat. Vidare visade studien att kommunernas 

handlingsutrymme begränsas i minst lika hög grad av förändringar i den svenska ekonomin, 

den lokala befolkningsutvecklingen och förändringar i det lokala näringslivet som av den 

statliga styrningen. Det innebär att minskad statlig styrning inte automatiskt leder till ökad 

kommunal självstyrelse och att sambandet mellan vertikal och horisontell autonomi är mer 

komplicerat än så. Studien visar också på att det finns en skillnad i uppfattningen mellan 

politiker och tjänstemän om den statliga styrningens betydelse, där tjänstemännen i mindre 

grad anser att den statliga styrningen påverkar. Pierre (1992) menar att denna skillnad 

sannolikt förklaras av att tjänstemännen har närmare kontakt med kommunens olika 

verksamheter och bättre känner till vilka effekter och faktiskt inflytande sådan styrning har på 

verksamhetsnivå (förvaltningen).  

 

Gustafsson (1999) hävdar att det finns många instrument som staten kan styra och kontrollera 

den kommunala verksamheten med. Vidare menar han att ett av de mest intressanta är 

möjligheten till styrning genom lagar, förordningar och andra föreskrifter av myndigheterna. 

Statens reella möjlighet till styrning i ett skede med övergång till större kommuner och stark 

expansion har dock varit omdiskuterat (ibid.). Författaren bekräftar den bild som Pierres 

(1992) undersökning visade på nämligen att graden av detaljstyrning från statens sida har 

blivit lägre. Istället menar han att det från statens sida har skett en inriktning mot en mer 

allmän tillsyn för att följa upp, stödja och utveckla vissa verksamheter. Detta åstadkoms 

genom införandet av nya lagar t.ex. socialtjänstlagen. Den typen av lagar skapar garantier för 

kvalitet, rättsäkerhet och lika tillgång till hjälp och service. (Gustafsson, 1999) 

 

-23- 



-Politisk styrning i kommuner- 

Vidare menar Gustafsson (1999) att relationerna mellan stat och kommuner/landsting blivit 

kärvare eftersom staten för att minska det statliga underskottet har ökat de statliga 

inkomsterna på kommunernas och landstingens bekostnad. 

 

3.3.1 Demokrati i kommunen 

Kommunal självstyrelse hör nära samman med kommunal demokrati. Demokrati i kommunen 

kan säga karaktäriseras av en representativ demokrati vilket innebär att medborgarna genom 

fria val och under politisk frihet kan välja mellan olika politiska alternativ. Politikerna 

företräder sedan medborgarna genom kollektivt beslutsfattande. (Gustafsson, 1999) 

 

Bäck (2000) beskriver den demokratiska situationen i kommuner som att politikerna är 

agenter och medborgarna är principaler. Agenten agerar på principalens vägnar och först i 

efterhand granskar principalen agentens handlande. Skulle det då i efterhand visa sig att 

agenten inte skött sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt kan principalen utkräva ansvar 

genom att vid nästa val välja en ny och förhoppningsvis bättre agent. (ibid.) 

 

3.4 Förhållandet politiker och tjänstemän 
När den politiska ledningen inom en kommun fattat ett politiskt beslut i en fråga skall 

innehållet verkställas. Till sin hjälp har politikerna tjänstemännen som är anställda av 

kommunen för att på uppdrag av politikerna genomföra den operativa verksamheten (Montin, 

2002). Skillnaden mellan politiker och tjänstemän skulle kunna beskrivas som att politikerna 

på demokratisk väg har röstats fram av kommuninvånarna att företräda dem och bevaka deras 

intressen medan tjänstemännen är anställda av kommunen att verkställa de politiska besluten 

och hjälpa politikerna i deras arbete genom att arbeta fram underlag till de politiska besluten 

(Informationsbroschyr, Norrköpings kommun) 

 

Förhållandet mellan politiker och tjänstemän har genom åren omdebatterats (Montin 2000). 

Den återkommande frågan är vem det egentligen är som styr, politikerna eller tjänstemännen? 

Enligt kommunallagen är det politikerna som har det övergripande ansvaret för den 

kommunala verksamheten. Det är således deras uppgift att fatta beslut rörande inriktning och 

kostnader för kommunens olika verksamheter samt att följa upp och utvärdera 

verksamhetsresultaten (Westrup, 2002). Montin (2002) belyser problem förknippade med 
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relationen mellan politiker och tjänstemän och skriver att kommunala förvaltningschefer ofta 

måste uttolka oklara och vaga politiska beslut. Detta i sin tur kan innebära att det formellt 

tagna politiska beslutet tolkas annorlunda av tjänstemannen och därmed får en annan innebörd 

i verksamheten. Ytterligare ett problem är att tjänstemän ibland kan komma att fungera som 

handledare åt politiker i deras politiska arbete. Tjänstemannen är sakkunnig inom sitt område 

och har på så vis stor makt att påverka det politiska beslutsfattandet. Det åläggs också ofta 

förvaltningscheferna att avgöra vilka frågor som skall föras upp på den politiska 

dagordningen. (ibid.) En studie utförd av Blom (1994) påvisar att det finns en obalanserad 

relation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunalnivå där politikerna befinner sig 

i underläge.  

 

3.5 Politik 
Politik är ett mångfasetterat begrepp som använd i olika sammanhang med olika betydelser. I 

Nationalencyklopedin definieras politik på följande vis: 

 

Politik: statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang. 

Källa: www.nationalencyklopedin.se2 

 

Ser vi då till politik ur ett mer vetenskapligt perspektiv brukar tre huvudtyper av 

politikbegreppet förekomma. Dessa beskrivs av Lundqvist (1993, s. 27-28) på följande vis: 

 

• Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det offentliga. 

Det innebär att vad stat och kommun och internationella organisationer företar sig och 

vad som är riktat mot dessa institutioner från kollektiv och individer på subnationell, 

nationell och internationellnivå kallas politik (en institutionell definition).  

 

• Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till den 

auktoritativa fördelningen av värden för ett samhälle (värden är helt enkelt allt som 

aktörerna värderar). En auktoritativ värdefördelning uppfattas av 

samhällsmedlemmarna som bindande, dvs. de anser att de måste acceptera och lyda 

den. Auktoritativ värdefördelning kan ske privat, t. ex, genom monopolistiska 

ekonomiska organisationer eller dominerande sociala institutioner, men i 
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välfärdssamhället föreställer vi oss normalt att staten svarar för merparten av den (en 

funktionell definition). 

 

• Politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till utövandet av 

makt. Av de många maktbegreppen väljs här det vilket makt är en egenskap hos 

relationen mellan aktörer/makthavaren och dennes omgivning. En aktör som förmår 

prägla sin omgivning har makt. Makt är ett fenomen som finns inom alla områden av 

samhällelig verksamhet, t.ex. staten, arbetsplatsen, vänkretsen, familjen, varför det kan 

sägas att det förekommer politik i samtliga dessa kollektiv. Makt kan yttra sig som 

kontroll, hegemoni, konflikt, konsensus, osv. (en stilmässig definition). 

 

Politikbegreppet sammanfattas slutligen av Lundqvist (1993) som: 

 

”Auktoritativ värdefördelning genom offentlig maktutövning.”  

Källa: Lundqvist, 1993 (s. 29). 

 

Montin (2002) diskuterar också begreppet politik. Han refererar till Lundquist (1993) tre 

punkter men förenklar resonemanget något. Till exempel beskriver han den första punkten, 

dvs. den institutionella definitionen som att politik är det som politiker sysslar med. 

Författaren lägger också till ytterligare en fjärde punkt, den processorienterade definitionen, 

som handlar om politik som samordningsmekanism. Han förklarar detta med att det i 

samhället finns en mängd olika konflikter och dessa konflikter skall de politiska 

institutionerna försöka samordna genom kompromisser som är acceptabla för flertalet. (ibid.) 

Czarniawska-Joerges (1992) menar dock att denna samordningsfunktion kan riskera att slå 

över i ett politiskt vågspel.               

 

3.6 Institutioner 
En allmän uppfattning inom institutionell teori är att organisationer anpassar sig till sin 

institutionella omgivning och att omgivningen tillmäts stor betydelse (Blomquist, 1996). 

Brorström & Siverbo (2001) skriver t.ex. att institutioner formar och styr en organisations 

handlande och genom att förklara den institutionella miljön kan utvecklingsförlopp och 

rådande situation förstås. Vi tillämpar institutionell teori i denna studie därför att vi önskar 

förstå de förhållanden som är specifika för den kommunala kontexten.  
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Institutioner kan förklaras som sociala konstruktioner (Brunsson, 1998). Dessa bygger på 

organiserade strukturer eller procedurer som baseras på mer eller mindre för-givet-tagna, 

formella eller informella, medvetna eller omedvetna regler (Johansson, 2002). De formella 

institutionerna utgörs av lagar, utfärdade anvisningar och andra formellt beslutade 

handlingsregler medan de informella institutionerna utgörs av traditioner, seder, normer och 

konventioner som inte är explicit uttryckta (Jonsson, 2003). Institutioner innebär således att 

det finns ett accepterat och icke-ifrågasatt beteende eller förhållningssätt till det som 

institutionen innefattar (Johansson, 2002).  

 

Blomquist (1996) förklarar institutioner som etablerade handlingsmönster och kollektiva 

föreställningar med normativt stöd. Dessa menar hon konstrueras och omkonstrueras 

kollektivt i en ständigt pågående process där upprepade handlingar med tiden vinner stöd i 

normer och värderingar och blir gemensamma och taget-för-givna mönster. Institutioner 

skapar således stabilitet och förutsägbarhet och står för social kontroll (ibid.). Brorström 

(1999) menar att institutioner gör det möjligt att förstå andra människors agerande samtidigt 

som det blir möjligt att själv agera och göra sig begriplig. Bekräftelsen för förekomsten av 

institutioner är att människor agerar lika i specifika situationer (ibid.). 

 

Institutioner bidrar dock inte endast till att minska osäkerheten i den sociala samvaron utan de 

kan även fungera som restriktioner (Gidlund, 1997). Brorström & Siverbo (2001) formulerar 

detta som en slags tröghet:  

 

”En slags sammanfattning på resonemanget är att institutionalisering är 

effektivitetsbefrämjande till en viss punkt efter vilken institutionaliseringen kan 

vara ett hot mot organisationens överlevnad eftersom den hämmar förmågan att 

inse behovet av en förändring.”  

Källa: Brorström & Siverbo, 2001 (s. 13). 

 

3.6.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin brukar delas in i två skolbildningar, gammalinstitutionalism som 

härrör från Torstein Veblens studier i slutet av 1800-talet och nyinstitutionalismen vars 

främsta representant är Douglas North (Brorström, 1999).  
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Veblen (1857-1929) brukar ses som institutionalismens grundare och intresserade sig för hur 

ekonomier utvecklas och vilken betydelse mänskligt beteende har för samhällsutvecklingen. 

Han betraktade institutioner som arrangemang som gynnade specifika grupper och som 

försvarade oacceptabla skillnader mellan individer. Detta medan så kallade instrumentella 

värden var till fördel för en samhällelig utveckling och också gynnsamt för kollektivet. 

Veblen förklarade detta med att institutionaliseringen medför att idéer bli tagna för givet och 

mycket svåra att förändra, trots att deras instrumentella gynnsamma betydelse har minskat. 

Således har det som en gång var en god ide blivit en symbolisk handling eller ceremoni. 

(Brorström & Siverbo, 2001) 

 

I denna studie kommer vi dock att utgå vi från den nyinstitutionalistiska skolbildningen och 

därför kommer endast denna att utförligare beskrivas nedan. Detta val har baserats på att 

nyinstitutionalismen fångar ett mer processuellt och kognitivt perspektiv till skillnad från 

gammalinstitutionalismen som ser institutioner som något stabilt och oproblematiskt 

(Blomquist, 1996). Gammalinstitutionalismen är också mer en fråga om affektivt engagemang 

(normer, värderingar och attityder) i enskilda organisationer på en ”mikronivå” medan 

nyinstitutionalismen fångar för-givet-tagna regler på en överorganisatorisk ”makronivå” 

(Johansson, 2002)  

 

3.6.2 Nyinstitutionalism 

Nyinstitutionalismen brukar som vi ovan nämnt härröras till Nobelpristagaren och 

ekonomihistoriken North. Norths intresse är att studera hur välfärden och tillväxten utvecklas 

och etableras vid förekomsten av effektiva institutioner. Han menar att man absolut inte får 

bortse från de hinder och begränsningar som institutioner utgör utan institutionerna måste 

arrangeras på ett för samhällsutvecklingen gynnsamt sätt. Institutioner fastslår North är 

detsamma som de spelregler som finns i ett samhälle, som ger struktur åt vardagslivet och 

som minskar osäkerheten. (Brorström & Siverbo, 2001) 

 

Inom nyinstitutionalismen ses institutioner som något som formar organisationen och 

begränsar dess rationalitet. Organisationer strävar efter att extern legitimitet framför intern 

effektivitet (Blomquist, 1996). Organisationer ses inte vara utformade för att vara så effektiva 

som möjligt i förhållande till en given uppgift, utan som uppbyggda i enlighet med 

”kulturellt” betingade föreställningar om vilket det rätta sättet är att organisera sig (Johansson, 

2002). Detta kan även kallas principen om samstämmighet eller kognitiv koherens och 
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innebär att institutioner legitimeras med hjälp av analogier till det som anses vara naturligt 

(Blomquist, 1996). Brunsson (1998) till exempel menar att organisationer för sin existens är 

beroende av att det finns vitt omfattade och gemensamma föreställningar om vad en formell 

organisation är, hur den bör bete sig, liksom vad dess omgivning består av (ibid.). 

 

En viktig utgångspunkt inom nyinstitutionalismen är det ömsesidiga förhållandet mellan 

organisationer och dess omgivning. Institutioner skapar organisationer samtidigt som 

organisationer skapar institutioner (Blomquist, 1996). För att förstå organisationers 

omgivning måste uppmärksamhet riktas mot organisatoriska sektorer eller fält, vilka kan 

sägas överensstämma med branscher, professioner, nationalstater eller mer abstrakta enheter 

(Johansson, R., 1995). Omgivningen kan alltså sägas tillhandahålla kognitiva referensramar 

genom vilka organisationens medlemmar uppfattar världen och därigenom styrs deras 

tänkande, handlande och uppbyggnaden av de formella strukturerna inom organisationen. 

Organisationer inom samma sektor eller fält bygger in samma standardiserade element i sina 

strukturer vilket medför att institutioner kan ses som något som likriktar och minskar 

mångfalden. (ibid.) Nyinstitutionell teori har således en mer kognitiv orientering där 

institutionalisering snarare ses som en kognitiv process. (Blomquist, 1996) Normer och 

värderingar får till viss del ge vika för en starkare betoning på kognitiva (taget-för-givet) 

kartor, regler och klassifikationer. 

 

3.7 Institutionell förändring 
Det tidigare resonemanget ger en bild av institutioner som något stabilt, taget för givet och 

som varar under lång tid. Men institutioner kan också som tidigare nämnts förstås som sociala 

konstruktioner. Dessa är av repetitiv karaktär, som konstrueras, dekonstrueras och upprätthålls 

i en ständigt pågående process (Blomquist, 1996). I tidigare forskning har dock den process 

som medför att institutioner förändras eller försvinner, dvs. deinstitutionaliseringsfasen ägnats 

liten uppmärksamhet (ibid.). Vad är det då som leder till en institutionell förändring? 

 

Jonsson (2003) tar upp två grundläggande resonemang rörande institutionell förändring. Det 

ena är när något dramatiskt inträffar vilket leder till att tidigare gemensamma föreställningar 

inte längre anses hålla. Detta kan ske till följd av t.ex. kriser eller tekniska förändringar som 

inträffar antingen inom själva organisationen eller i dess omgivning. Den andra förändringen 

inträffar inkrementellt och kan sägas ske genom modifiering av det institutionella 
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arrangemanget. Detta fortlöper genom pågående processer av anpassning, lärande och 

imitation. Vid inkrementella förändringar ändras bara vissa delar av den aktuella institutionen 

medan andra delar kvarstår. (ibid.) 

 

Czarniawska-Joerges (1992) betonar att det alltid är en blandning av slumpen, externa krafter 

och interna initiativ som sätter igång en förändring. Hon framhåller också att när en grupp 

människor försöker förändra en institution uppkommer det ofta ett motstånd från gamla 

institutioner som stöds av olika intressen; t.ex. oppositionspolitiker, intressegrupper eller 

röster ur näringslivet. Lösningen är att kompromissa och hitta en övergångslösning som går åt 

något håll. Denna kompromisslösning kan tänkas vara vanligt förekommande när det existerar 

många olika relativt stora och jämnstarka intressegrupper. Författaren framhåller ytterligare 

att när den existerande ordningen  bör ändras, eller om ordningen har ändrats blir de befintliga 

ritualerna en börda. Å andra sidan blir ritualiseringen av nya procedurer det bästa beviset för 

att de har blivit legitima och accepterade. Det bekräftar att förändringen är genomförd och att 

den nya ordningen trätt i kraft, dvs. att proceduren har blivit institutionaliserad. (ibid.) 

 

Ytterligare ett sätt att betrakta institutionell förändring är att se detta som ett modefenomen. 

Czarniawska-Joerges (1992) framhåller t. ex att det för ledare i organisationer ofta känns som 

en plikt att följa modet. Modet uttrycker det som är modernt och i vårt samhälle betyder 

modernt något värdefullt (ibid.). Blomquist (1996) framhäver att modeföljande reducerar 

komplexitet och skapar ordning genom likhet och kollektiv identitet, vilket bidrar till att göra 

modeföljandet eftersträvansvärt.  

 

Vad det ovanstående resonemanget påvisar är att det som ligger till grund för alla sorters 

förändringar är ett ständigt pågående samspel mellan organisationen och omgivningen.  

 

3.8 Utmärkande egenskaper för kommunen som 

institution 
I Sverige förekommer ofta diskussioner och jämförelser mellan privat respektive offentlig 

sektor. Brunsson (1998) menar att detta är missvisande språkbruk då han hävdar att alla 

organisationer är offentliga i minst två avseenden. Dels är de uttryck för och reglerade av 

något som brukar kallas för samhälleliga institutioner, dels är dessa institutioner i sin tur 
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reglerade av eller genom staten. Detta påstående stöds även av Boyne (2002) som refererar till 

Bozeman (1987) och skriver 

 

”All organizations are public because political authority affects some of the 

behaviour and processes of all organization.”  

Källa: Boyne, 2002 (s.99) 

 

Men även om både privat och offentlig sektor kan anses vara offentliga finns det 

grundläggande institutionella skillnader mellan dessa som bör beaktas. Detta bör i sin tur 

påverka styrningen av verksamheten. Eftersom mycket av den moderna styrningslitteraturen 

är anpassad och skriven för privata företag men tillämpas i den offentliga sektorn så är det 

intressant att i grova drag belysa de utmärkande egenskaperna för den politiska 

organisationen. Somliga författare menar att olikheterna är så pass stora att erfarenheterna 

från näringslivet har liten relevans medan andra författare menar att det mycket väl går att 

tillämpa styrformer från näringslivet i den offentliga verksamheten, dock med viss 

modifikation för de specifika förhållandena. Brunsson (1998)  

 

Brunsson (1998) för sitt resonemang utifrån utmärkande egenskaper för den politiska 

organisationen och företaget. Dessa utmärkande egenskaper grundar sig i att det finns 

entydiga förväntningar i samhället på hur en politisk organisation respektive ett företag 

fungerar. En del av dessa förväntningar grundar sig i sin tur i lagar och direktiv och kan 

således ses som tvingande institutioner, andra grundar sig enbart i vårt sätt att tänka och kan 

således ses som frivilliga institutioner. (ibid.) 

 

Nedan följer ett resonemang som till stor del är hämtat ur Brunsson (1998). Detta gäller 

styckena 3.8.1 Omgivning, 3.8.2 Finansiering, 3.8.3 Organisationsform samt 3.8.4 Ledning 

och styrning. Där inte annan källa anges i texten är informationen hämtad ur Brunsson (1998).   

 

 3.8.1 Omgivningen 

Speciellt för kommuner är att de yttersta uppdragsgivarna är medborgarna och att 

organisationen är ”allmännyttig” dvs. den är till för alla utom sig själv. Om uppgiften 

bortfaller har alltså den politiska organisationen inget egenvärde och överlevnad är inget 

självändamål. Borg (1996) menar att en stor skillnad mellan det kommunala och privata är att 

det inom den kommunala organisationen är politiska beslut och inte marknadskrafter som styr 
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vad som skall produceras. Vidare hävdar han att vissa av de konsekvenser som uppstår av 

marknadssystemet inte skulle accepteras då den kommunala verksamheten står för en trygghet 

i samhället. För företaget är ofta det övergripande målet att generera vinst till aktieägarna och 

de måste därför anpassa sina produkter och vara flexibla gentemot kunderna (Merchant & 

Van der Stede, 2003). 

 

Både den politiska organisationen och företaget har en omgivning som de är beroende av och 

som de får sin legitimitet ifrån. Dessa ser dock helt olika ut då de innehåller olika aktörer. Den 

politiska organisationens omgivning består av medborgare som alla har olika intressen och 

krav. Dessa krav måste i de flesta fall beaktas och samordnas för att organisationen skall 

kunna behålla sin legitimitet. Tengblad (1990) menar dessutom att kommunerna till skillnad 

från företagen är bundna till ett geografiskt område och har i uppgift att betjäna alla 

medborgare.  

 

Företagets omgivning består av kunder som ofta har mer specifika krav än medborgarna. Till 

skillnad från den politiska organisationen måste inte företaget leva upp till alla de 

förväntningar som ställs utan de kan välja att inrikta sig på vissa typer av kunder. 

Anledningen till att företagen kan bete sig på det här sättet och fortfarande behålla sin 

legitimitet är att företaget är konkurrensutsatt. Företaget kan välja kunder lika fritt som kunder 

kan välja vilket företag de vill vara kund hos.  

 

3.8.2 Finansiering 

Den politiska organisationens finansiering skiljer sig i hög grad från företagets. Kommunens 

inkomstkälla består av skattemedel och statsbidrag (Gustafsson, 1999). När pengarna kommer 

in uppstår en fördelningsproblematik som kräver att den politiska organisationen har en 

budget vilken alltså blir ett centralt styrinstrument. Intressant är också att beakta den politiska 

organisationens taktik när den är i behov av mer pengar. Det gäller då att för medborgarna 

beskriva hur dåligt verksamheten går. En väsentlig skillnad jämfört med företaget är också att 

ett överskott i verksamheten inte anses vara positivt då detta betraktas som ett utslag av 

övertaxering snarare än något som organisationen har skapat. Herlitz (1989) menar dessutom 

att skattefinansiering gör att medborgarna känner sig berättigade till mer service men 

samtidigt inte är beredda att betala mer skatt för servicen. Detta leder till att kommunerna har 

en ökad press på sig att göra mer med befintliga resurser, vilket kräver att effektiviteten ökar.  
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Även om inte överskott i verksamheten anses positivt så är det viktigt att den politiska 

organisationen har en god ekonomi. En dålig ekonomi innebär att kommunen i dagsläget 

konsumerar medan framtida generationer får betala, vilket inte anses vara rättvist (Brorström 

& Siverbo, 2001).  

 

Företaget finansierar främst sin verksamhet genom försäljning av produkter och tjänster. Om 

mer pengar krävs är det primära att öka försäljningen (Merchant & Van der Stede, 2003). Vid 

behov av ytterligare kapital från ägare, kreditinstitut etc. är det viktigt att framhålla hur bra 

verksamheten går. 

 

3.8.3 Organisationsform  

Den politiska organisationens organisationsform bygger på helt andra principer än företagets. 

Det centrala är att organisationen kan avspegla medborgarnas olikartade och motstridiga 

intressen. Konflikt snarare än enighet är en viktig organisationsprincip och representanterna 

till de politiska församlingarna rekryteras enligt denna princip.  

 

Hagström (1990) refererar till Borgenhammar (1983) och menar att ett rimligt antagande är att 

rekryteringen till styrningsorgan i privat verksamhet är mindre heterogen än fallet är i 

offentlig verksamhet. Medan erfarenhets och miljöbakgrunden bland ledningspersoner i privat 

sektor torde vara relativt likartad så utgör folkvalda i såväl statlig som kommunal sektor en 

heterogen grupp, dels med hänsyn till intressen men även med hänsyn till utbildnings och 

erfarenhetsbakgrund (ibid.). 

 

Den typiska organisationsprincipen för företaget är handlingsorganisationens då det centrala 

är att tillhandahålla produkter som efterfrågas av kunderna och som kan produceras till så låg 

kostnad som möjligt. I företagsledningslitteraturen brukar enighet, specialisering och 

problemlösningsförmåga betonas.  

 

Inte bara strukturen utan även de organisatoriska processerna ser annorlunda ut om de inriktas 

på handling jämfört med om de inriktas på att avspegla motstridigheter. Den politiska 

organisationen skall avspegla inkonsistenser vilket gör problem mer attraktiva än lösningar. 

Rationellt beslutsfattande dvs. att överväga flera alternativ, ger goda möjligheter att avspegla 

dessa inkonsistenser. Ett problem utan lösning kan diskuteras ur en mängd olika synvinklar 

utan att en lösning behöver presenteras. Många frågor förblir problem inom den politiska 
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organisationen just därför att inkonsistenta normer är inblandade. Olösliga problem är 

speciellt fördelaktiga eftersom ingen kan kräva att de skall lösas. Istället ger de underlag för 

ändlösa diskussioner och ett stort antal förslag till olika motstridiga handlingar, som kan 

hävdas motsvara de olika normer som diskuteras. Politiska organisationer brukar regelmässigt 

ägna mycket uppmärksamhet åt sådana svåra eller olösliga problem, vilket gör att den kan 

anses vara beslutsrationell framför handlingsrationell.  

 

Samtidigt är det viktigt för den politiska organisationen att finna lösningar som så många 

partier och i förlängningen också medborgare kan ställa sig bakom. Beslut med få mandat 

betraktas som orättvist och är därför inget att sträva efter i den politiska organisationen. 

(Brorström & Siverbo, 2001). 

 

Den politiska organisationen har i motsats till företaget även anledning att generalisera sig. Ju 

fler uppfattningar som den politiska organisationen avspeglar i sin verksamhet desto viktigare 

blir den för sin omgivning och för enskilda personer och grupper. Ju fler aspekter och 

värderingar hos individen organisationen omfattar, desto mer betydelsefull blir den. Den 

politiska organisationen tenderar att flyta ut över sin omgivning och komplettera händelser 

och handlingar som återfinns där med ideologisk avspegling, symboler och mening.   

 

3.8.4 Ledning och Styrning 

Den politiska organisationens ledning är medborgarnas uppdragstagare, medan 

företagsledningen lättare kan uppfattas som fri och självständig. Den politiska organisationen 

har heller inga kunder att ta hjälp av utan den har medborgare och dessa ska göra sina röster 

hörda genom att ge order uppifrån. De medborgare som utnyttjar organisationens tjänster har 

inte någon speciell rätt att styra mer än andra; de är vanligen inte representativa för alla 

medborgare och rollen som brukare av tjänster är inte heller alltid en legitim kanal för 

inflytande. Det är svårt för medborgarna liksom för den politiska ledningen att enas om vad 

ett bra resultat är. Medborgarna är dessutom inte bara intresserade av vad organisationen 

uppnår utan även hur organisationen gått till väga. Det politiskt intressanta och kontroversiella 

är vanligen medlen och inte målen och därför försöker organisationen påverka utnyttjandet av 

medlen. Den politiska ledningen har också svårare att decentralisera och frikoppla sig från 

verksamheten då de ofta hålls ansvariga för detaljerna i verksamheten.  
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Företaget söker acceptans från sina kunder och i grunden finns inga motsättningar dem 

emellan. Företagsledningen har större frihet än den politiska ledningen då aktieägarna i första 

hand är intresserade av ekonomiskt utfall och inte hur det åstadkoms. 

 

De olikheter mellan den politiska organisationen och företaget som vi beskrivit i ovanstående 

avsnitt är inte alla gånger lätta att urskilja i verkligheten. Detta eftersom ingen organisation 

entydigt baseras på en institution utan det är snarare ett samspel mellan olika institutioner. 

Företag kan t.ex. vara delvis politiserade och politiska organisationer kan delvis vara 

företagiserade. Det kan också vara så att organisationer tar till sig enskilda attraktiva element 

från olika institutioner. En politisk organisation kan t.ex. lockas av  tekniker  och metoder 

anpassade för företaget som institution, kanske utan att reflektera över om de egenskaper som 

”lånas in” passar ihop med organisationens egenskaper i övrigt.  

 

3.8.5 Paradoxala krafter 

Lundquist & Pierre (1995) beskrev ovan att det inom den kommunala organisationen ofta 

existerar motstridiga krav och att det inom kommunal verksamhet sker en ständig balansgång 

mellan dessa. Även Czarniawska-Joerges (1992) beskriver motsättningar och motstridiga mål 

som den offentliga sektorn tvingas tampas med och hon menar att dessa är mycket viktiga för 

att förstå den kommunala verkligheten. Hon menar att:  

  

”Den offentliga sektorn är fylld av och drivs av paradoxer”  

Källa: Czarniawska-Joerges, 1992 (s. 28). 

 

Den offentliga sektorn, såsom allmänhetens tjänare, måste avspegla, acceptera och försöka 

förverkliga de motsatta värderingar som råder i samhället i stort, såsom jämlikhet och 

individualitet, förnyelse och tradition, demokrati och effektivitet samt ordning och frihet. 

Nedan följer en lista på den offentliga sektorns tio paradoxala bud (ibid., s. 286): 

 

• För att förändra måste man följa rutiner  

• För att spara måste man spendera  

• För att jämställa måste man särskilja  

• För att förenkla måste man komplicera. 

• För att styra centralt måste man decentralisera. 
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• För att påverka måste man avstå från makt. 

• För att handla måste man avstå från att handla  

• För att hantera nutiden måste man ägna sig åt framtiden  

• För att lära sig måste man glömma  

• För att bevara status quo måste man förändra  
 

Samtliga paradoxer kan i sin tur sammanfattas i ”den byråkratiska paradoxen” menar 

Czarniawska-Joerges (1992) och refererar här till (Ahrne,1989). Det byråkratiska systemet 

fungerar på så vis att ju mer omänskligt det fungerar desto bättre tjänar det mänskligheten 

(ibid.). Med andra ord ju mer effektivt systemet blir rationellt sätt desto sämre tjänas det 

demokratiska syftet. Vidare menar författaren att vi heller inte får glömma den största 

offentliga paradoxen av alla: för att alla (genomsnittligt) skall få det bättre måste somliga (de 

fattiga eller de rika, beroende på lösning) få det sämre. (ibid.)  

 

Även Montin (2002) tar upp och diskuterar de paradoxala krafter som verkar i den offentliga 

sektorn. Han tar bland annat upp kundorienteringen som kolliderar med visionen om den 

politiskt aktive medborgaren, kollisionen mellan valfrihet och jämlikhet samt 

marknadsefterlikningen som kolliderar med helhetssyn och samverkan som är vägledande för 

flera professionella gruppers arbete och för det politiska ansvaret. Ytterligare menar 

författaren att privatisering kolliderar med kravet på insyn över hur offentlig verksamhet sköts 

(offentlighets principen) samt att separeringen av politik och produktion kan kollidera med de 

förtroendevaldas historiska roll som ansvarig för den löpande verksamheten. Den utveckling 

som skett inom den offentliga sektorn under de senaste 20-åren har medfört att paradoxerna 

blivit ännu tydligare. Det gamla möter nytt, demokrati möter marknadseffektivitet och 

rollerna förändras. (ibid.) 

 

3.9 Förändringar i kommuner 
Kommunerna är viktiga organisationer i samhällsuppbyggandet och det senaste decenniet har 

det skett en dramatisk ökning av den kommunala verksamheten. Nya uppgifter har tilldelats 

den lokala nivån, och kommunerna har blivit allt större och alltmer betydelsefulla i 

välfärdsbygget samtidigt som resurserna ej ökat i samma utsträckning. (Brorström & Siverbo, 

2001) 
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De trender som varit genomgående inom den kommunala verksamheten de senaste två 

decennierna kan kort sammanfattas som minskade ekonomiska resurser, ökade kostnader för 

den kommunala verksamheten samt sviktande förtroende för de folkvalda representanterna. 

Detta har lett till ett förändringsarbete inom kommunerna som vanligtvis brukar sammanfattas 

som New public management-rörelsen. (Lundqvist & Pierre, 1995) 

 

3.9.1 New public management 

New public management (NPM) kan ses som en styrfilosofi som sammanfattar de olika 

nyordningar som skett inom offentlig verksamhet sedan början av 1990-talet (Jonsson, 2003). 

Huvudmålet med förändringarna har varit att uppnå en ökad effektivitet inom den offentliga 

verksamheten (ibid.). Kärnan i filosofin består enligt Montin (2002) av antagandet om att det 

är marknad och konkurrens som leder till en ökad effektivitet och kvalitet och att enskilda 

aktörer, såsom politiker, ledare, personal och medborgare ses som rationella och de i första 

hand ser till sitt eget bästa. Därmed har ekonomiska incitament som styrningsverktyg fått en 

allt större plats inom offentlig verksamhet samtidigt som ett marknads- och kundtänkande 

blivit alltmer framträdande (Jonsson, 2003). Denna utveckling gäller inte bara Sverige utan 

många andra länder inom den anglosaxiska världen (ibid.).  

 

Hood (1995, s. 95-97) framhåller i en artikel sju övergripande förändringar som NPM-

rörelsen har medfört. De första fyra punkterna beskriver på vilket sätt den offentliga sektorns 

skall närma sig den privata. Resterande tre punkter beskriver hur stor del regler och normer 

skall påverka handlingsfriheten för ledning och arbetare. Dessa sju punkter följer nedan: 

 

• En uppdelning av offentlig verksamhet i mindre organisationer. Dessa organiseras 

efter verksamhetsområde (t.ex. specifik produkt/tjänst) och fungerar som en 

resultatenhet/kostnadsansvar. Detta ökar överblicken och medför en enklare 

resursfördelning. 

• En ökning av konkurrensen både internt och externt, dvs. både mellan offentliga 

organisationer men också privata företag. Tanken är att kvalitén skall öka och 

kostnaderna skall minska. 

• En ökad användninge av den privata sektorns styrmedel, dvs. importera modeller från 

den privata sidan. T.ex. genom större lönevariation och individuell lönesättning, 
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minskad anställningstrygghet. Också en ökad användning av den privata sektorns 

organiseringsformer. 

• Implementera en ökad kostnadsmedvetenhet och minska resursslöseriet, se över 

verksamheten och antalet anställda. Vad kan effektiviseras? 

• En ökad fokus på chefer och ledarskap i offentlig sektor. Fler synliga chefer i 

verksamheten och en tydligare ansvarsfördelning. Ledarskap börjar premieras framför 

formell kompetens. 

• Fler och mer tydliga mål som möjliggör prestationsmätning. Öka andelen mätbara mål 

i verksamheten. 

• Följa upp och utvärdera arbetet. Fokusera på viktiga aspekter genom mätning. Utfört 

arbete skall premieras framför position och anställningsår. Styrning sker genom att 

mäta utfall. 

 

I Sverige kom NPM-rörelsen ingång senare i kommunerna än i den statliga verksamheten men 

arbetet intensifierades dock under slutet av 1980-talet. Bland annat skedde en tydligare 

uppdelning mellan politik och produktion och kommunerna ålades ett större ekonomiskt 

ansvar. Det skedde också en ökning av den interna konkurrensen. (Montin, 2002)  

 

Samtidigt kom 1991-års kommunallag att medföra en större frihet för kommunerna att 

organisera sig efter eget tycke (Gustafsson, 1999). För att mer specifikt studera NPM-

rörelsens utveckling i Sverige så följer nedan Montins (2002) sammanfattning på det 

förändringsarbete som skedde inom kommunal verksamhet: 

 

• Betoning på medborgaren som kund –inte som en aktiv skapare av idéer om hur 

gemensamma resurser skall fördelas utan som mottagare eller köpare av omsorg och 

andra tjänster. 

• Marknadsefterlikning, dvs. att internt skapa konkurrenssituationer och 

affärsmässighet. 

• Privatisering, framförallt i form av ökad användning av privata entreprenörer och 

avknoppning. 

• Försök att separera politik och produktion, vilket betyder en legitimering och en 

förstärkning av professionella gruppers självständighet. 
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Lundqvist & Pierre (1995) menar att lösningar ofta snabbt anammas med nya styrsystem, 

regelverk och organisationslösningar utan kunskap över dessa modellers träffsäkerhet eller 

vilka nya problem som kan uppstå i och med införandet av dessa nya modeller. Författarna 

skriver följande om kommunernas situation: 

 

”Kommuners snabba anpassning till en mera marknadsbetonad filosofi löser 

vissa problem men samtidigt skapas nya.” 

 Källa: Lundqvist & Pierre, 1995 (s. 7). 

 

Lundqvist (1998) benämner ovanstående utveckling som skett inom kommunerna för 

ekonomismen och menar att de demokratiska värdena har fått stå tillbaks för ekonomiska. 

Han menar också att effektivitetsmått som kvoten mellan graden av måluppfyllelse och 

kostnader inget säger om den offentliga sektorn effektivitet. Detta eftersom det i graden av 

måluppfyllelse inom offentlig sektor måste ingå de demokratiska värdena, och det glöms ofta 

bort. Han går ytterligare ett steg längre i sin kritik mot NPM-rörelsen och menar att denna 

utveckling alltmer har tystat politikernas röster, röster som i sin tur är viktiga för demokratin. 

(ibid.) 
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3.10 Ekonomisk styrning 
En organisation är, per definition, skapad för att uppnå ett eller flera specificerade mål. 

Grundtanken bakom organiserade handlingar är att målen kan uppnås effektivare genom 

samarbete än genom individuella ansträngningar. (Johansson,1995) 

 

Ekonomistyrningsprocessen inom en organisation kan ses som ett hjälpmedel att omvandla de 

strategiska målen inom organisationen till operativ verksamhet och kan definieras på följande 

sätt: 

 

“Mana

the org

gement control is the process by which managers influence other members of 

anization to implement the organization’s strategies.”  

Källa: Anthony & Govindarajan, 2003 (s. 7) 

 

Styrning handlar alltså om att påverka mänskligt beteende och kan ses som en systematisk 

process genom vilken ledningen influerar de anställda inom organisationen att implementera 

företagets strategier. Ekonomistyrningsprocessen omfattar ett antal aktiviteter såsom 

planering, koordinering, kommunikation, utvärdering, beslutsfattande och påverkan (Anthony 

& Govindarajan, 2003).  

 

Det centrala inom styrningen är att uppnå en så hög grad av målkongruens som möjligt inom 

organisationen. Med målkongruens menas att de anställdas agerande skall påverkas så att 

personliga mål i största möjliga mån sammanfaller med organisationen mål. En annan viktig 

del inom styrning är påverkbarhetsprincipen, dvs. en person skall inte hållas ansvarig för 

något denne inte direkt kan påverka. (Anthony & Govindarajan, 2003) 

 

Inom traditionell styrningslitteratur brukar styrningskedjan förklaras genom att organisationen 

delas in i tre nivåer. Anthony & Govindarajan (2003) delar in dessa i strategy formulation, 

management control och task control. Dessa nivåer brukar också benämnas strategisk, taktisk 

respektive operativ nivå (se t.ex. Bakka et al, 1999) 
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Strategisk nivå

Taktisk nivå 

Operativ nivå 

Figur 3: Styrningskedjan, egen bearbetning 
efter Bakka et al, 1999 (s. 237) 

Strategisk planering 

Verksamhetsplanering/ 
Budgetering 

Aktivitetsplanering 

 

• Den strategiska nivån innefattar organisationens strategiska planering där 

övergripande mål och strategier formuleras. På denna nivå är målen ofta kvalitativa 

och visar i vilken riktning organisationen önskar röra sig.  

 

• Den taktiska nivån innefattar själva ekonomistyrningsprocessen och här handlar 

styrningen mycket om både planering och kontroll. Målet är att omvandla de 

strategiska målen till att bli mer operativa.  

 

• På den operativa nivån handlar styrningen om att se till att enskilda uppgifter utförs på 

ett både produktivt och effektivt sätt. På denna nivå bör målen vara kvantitativa och 

lätta att följa upp och styrningen handlar till stor del om att kontrollera och följa upp. 

(Anthony & Govindarajan, 2003)  

 

3.10.1 Ekonomisk styrning i kommuner 

Westrup (2002) menar att ekonomisk styrning i kommuner har till sin funktion att stödja 

organisationens möjlighet att förverkliga politiska mål och strategier inom befintliga 

ekonomiska ramar. Den politiska ledningen (KF, KS, nämnder) i kommuner skall styra 

verksamheten genom att planera, följa upp och kontrollera och vid behov kunna agera och 
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förändra. Till stor del överensstämmer detta med ovanstående resonemang gällande 

traditionell ekonomisk styrning. Författaren menar dock att det finns en grundläggande 

skillnad då kommuner är politiskt styrda organisationer och den ekonomiska styrningen måste 

därmed underordnas demokratins grundläggande styridé. Den kommunala verksamheten är i 

grund och botten till för medborgarna (ibid.) 

 

Staffansson Pauli & Westrup (1995) menar dessutom att styrningen inom en kommun kräver 

ett helhetsperspektiv där ekonomi, prestationer och kvalitet kopplas samman. Dessa menar 

ytterligare att för att kunna styra kvalitet tillsammans med ekonomi måste 

kommunfullmäktige får aktivare och tydligare roll i kommunens budget och 

uppföljningsarbete. Författarna framhäver också att för att styrningen inom den kommunala 

verksamheten måste inriktas mot ett större inslag av kommunikation. 

 

Westrup (2002, s. 72) framhåller att det finns tre övergripande uppgifter för ekonomisk 

styrning i en kommun. Dessa är följande: 

 

• Bedöma verksamhetens framgång i förhållande till mål och strategier 

• Generera information om hur resultat skapas som underlag för resursfördelning 

• Stödja verksamhetens resursomvandling i riktning mot övergripande mål och 

strategier.  

 

Som vi tidigare nämnt har företaget och den politiska organisationen olika karaktärsdrag 

vilket i sin tur påverkar styrningen. Men även om det finns skillnader måste ledningen inom 

offentlig verksamhet tackla olika former av kontrollproblem och har många gånger tillgång 

till samma styrmedel som företaget för att kunna göra detta (Merchant & Van der Stede, 

2003).  

 
Det övergripande målet med offentlig verksamhet är att producera service/nytta inom sådana 

områden som anses vara gemensamma angelägenheter (Staffansson Pauli & Westrup, 1995) 

och en stor del av den offentliga produktionen består av tjänsteproduktion. Detta medför i sin 

tur att det kan vara svårt att mäta kvalitén på produktionen, det kan vara svårt att ställa upp 

kvantifierbara mått samt mäta effektiviteten inom verksamheten (Anthony & Govindarajan, 

2003).  
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Nästa överhängande styrproblem är att det inom offentlig verksamhet är att det är svårt att 

finna tillfredställande, övergripande, kvantifierbara resultatmått (Anthony & Govindarajan, 

2003). Ofta förekommer istället ett stort antal och ofta oklara mål som många olika 

intressenter står bakom.  

 

 Nedan följer en lista på vanligt förekommande styrningsimplikationer i den offentliga sektorn 

(Merchant & Van der Stede, 2003): 

 

1. Oklara mål som en följd av ett stort antal olika intressenter med olika agendor som 

försvårar utformandet av effektiv ekonomistyrning. 

2. Svårt att mäta alternativkostnaden samt olika enheters resultat med varandra. 

3. Svårigheten att utvärdera prestationer och arbete eftersom man inte har någon 

finansiell måttstock att jämföra med. 

4. Att mäta förbättrad eller försämrad kvalité av tjänster är svårt. 

5. Svårt att decentralisera och hålla enhetschefer ansvariga. 

6. Otydlig externredovisning. 

7. Långa och segdragna budgetprocesser. 

8. Många som har beslutandemakt har väldigt lite arvode för arbetet. 

9. Stort tryck från allmänheten eftersom materialet är offentligt (offentlighetsprincipen). 

10. I vissa fall är intäkterna ”öronmärkta”, dvs. intäkterna måste gå till en specifik del av 

verksamheten. 

 

3.11 Olika former av styrmedel 
För att kunna styra organisationen mot uppsatta mål behövs hjälpmedel, så kallade styrmedel. 

Dessa styrmedel kan karaktäriseras som hårda, t.ex. budgets och internredovisning. Andra kan 

karaktäriseras som mjuka, t. ex. företagskultur och ledningsstil (Ax et al. 2002). Inom 

kommunal verksamhet förekommer en mängd olika styrmedel. Vi ämnar inte redogöra för 

samtliga dessa utan vi kommer nedan att presentera de vanligast förekommande. 

 

3.11.1 Budget 

Brorström et al (1999) skriver att styrning i kommuner och landsting för många innebär 

budgeten vilket stöds av Gustafsson (1999) som menar att de folkvalda representanterna kan 

styra genom budgeten. Kommuner och landsting har ett speciellt förhållande till budget då 
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kravet och förfarandet är lagstadgat (KL 8:4-5). Så har det varit sedan 1862 och sedan dess 

har budgeten fyllt viktiga funktioner såsom resursfördelning, styrning, samordning och 

kontroll (Brorström et al, 1999). Ax et al (2002) utökar denna lista med begrepp såsom 

ansvarsfördelning, kommunikation och medvetenhet. Anthony & Govindarajan (2003) pekar 

också på budgetens breda användningsområde och menar att budgeten kan användas som ett 

generellt mål för hela verksamheten eller så kan den hjälpa till att bryta ner övergripande mål 

till delmål. Gällande den kommunala verksamheten pekar Johansson (1995) särskilt på 

budgetens egenskaper som resursfördelnings verktyg då det inte finns en fungerande marknad 

som styr detta automatiskt. Gustafsson (1999) betonar särskilt vikten av budgeten som 

informationsinstrument mot medborgarna och vikten av detta instrument som stöd i den 

demokratiska processen.   

 

Ofta menar kritikerna att budgeten baseras på gammal information som inte tar hänsyn till 

förändringar i samhället. Också det slentrianmässiga förfarandet där föregående års budget i 

princip bara skrivs upp eller ner kritiseras. Dessutom menar kritikerna att budgeten leder till 

att organisationen automatiskt gör av med de tilldelade pengarna och alltså bidrar till ökad 

ineffektivitet. (Anthony & Govindarajan, 2003)  

 

Enligt Staffansson Pauli & Westrup (1995) måste budget och uppföljning förändras mot ett 

mycket större inslag av kommunikation mellan politiker och tjänstemän då detta stärker det 

politiska inflytandet över verksamheten. 

 

3.11.2 Målstyrning 

I takt med att kommunernas ekonomi försämrades under 1980-talet började röster höjas för att 

kommunen skulle bli effektivare och bedriva bättre styrning (Montin 2002). Bäck (1992) 

menar att målstyrningen kan ses som ett svar på upptäckten att den gammaldags 

detaljstyrningen hade blivit ineffektiv då politikerna inte hade möjlighet att hålla sig à jour 

med alla lokala förändringar. Björkstedt (1998) hävdar ytterligare efter att ha tolkat den 

kommunala förnyelsekommitténs utredning1 att en ineffektiv styrning inte bara är kostsam 

utan att den även kan vara ett hot mot vår parlamentariska demokrati. Det stora genombrottet 

för målstyrningen i Sverige kom i slutet på 1980-talet (Johansson, 1995) och Svensson (1993) 

menar att införandet av målstyrningen var en naturlig följd av att många kommuner anammat 

                                                 
1 SOU 1996:169 
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decentraliseringstänkandet. Brorström et al (1999) skriver att ordet målstyrning har blivit ett 

honnörsord som åtminstone i tal används av flera av våra svenska kommuner. En studie gjord 

av Klintbo & Melbi (2004) för Svenska kommunförbundet visar att nio av tio kommuner i 

Sverige använder sig av någon form av målstyrning. 

 

Inom traditionell styrningslitteratur beskrivs result control som en styrningsform som 

fokuserar starkt på resultatet. Handlingsfriheten för de operativa utförarna är stort bara 

resultatet hamnar inom uppsatta gränser. Förutsättningarna för att detta styrsystem skall 

fungera effektivt är dock att de anställda måste ha kännedom om förväntat resultat, utfallet 

skall kunna påverkas och utfallet skall kunna mätas effektivt. En form av result control är just 

målstyrningen. (Merchant och Van der Stede, 2003) 

Målstyrning bygger på principen att bryta ner organisationens övergripande mål till specifika 

mål för varje organisatorisk enhet och enskild medarbetare. För att detta praktiskt skall 

fungera krävs att man använder sig av 4 komponenter (Johansson, 1995, s. 19-20). Dessa är 

följande: 

 

1. Den första är specificering av målen vilket innebär att målen skall vara så konkreta att 

de är kvantitativt mätbara.  

2. För det andra bör målet utarbetas i samråd med den som berörs då det ökar chanserna 

till att målet accepteras och uppnås.  

3. För det tredje skall en viss tid för när målet skall vara uppfyllt fastställas.  

4. För det fjärde skall varje medarbetare ha tillgång till löpande information om hur 

arbetet med att nå målet utvecklas så att korrigering kan vidtas.  

 

Merchant van der Stede (2003) menar dessutom att det är viktigt att belöning och bestraffning 

kopplas till målen så att utförarna skall ha incitament att uppfylla dessa. Detta innebär att 

målen måste vara klart specificerade och mätbara så att uppföljning kan ske. 

 

Många författare har dock kritiserat realismen i målstyrningstänkandet (se t.ex. Johansson, 

1995, Rombach & Sahlin-Andersson, 1995). Författarna pekar på ett antal hinder för 

fungerande målstyrning inom kommunal verksamhet. Dessa är följande: 

 

1. Målstyrningen förutsätter att de politiska målen är klara och precisa så att 

förvaltningarna vet vad de förväntas uppnå. I själva verket menar författarna att målen 
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oftast är oklara och motstridiga vilket resulterar i att personalen inte vet vad de 

förväntas uppnå samt att det är svårt mäta resultaten. 

 

2. Behovet av relevant information vid rätt tillfälle är avgörande för att kunna följa upp 

verksamheten mot i förhand uppställda mål. Informationsflödet inom kommunerna har 

växt och kritiserats för att ofta inte vara politiskt relevant. Som all information är den 

svår att värdera. Dessutom menar de att informationen inom kommuner ofta är 

bearbetad och försvårar förutsättningslösa politiska utvärderingar. 

 

3. Eftersom den politiska styrningen kännetecknas av kompromisser, oklara budskap och 

konflikt snarare än enighet så menar de att målstyrningen inte passar in i den 

kommunala politikens värld. 

 

4. Slutligen menar de att målstyrningstänkandet är naivt då den kommunala 

organisationen består av ett antal motstridiga intressen som inte kan ”bakas” in i enkla 

modeller. Detta resulterar i att målen är svåra att nå ut med till alla enheter. 

 

Brorström et al (1999) har vid studier av kommuner även kommit fram till att definitionen av 

mål många gånger är oklar. Vissa uppfattade målen som styrande och beskrev dem synonymt 

med direktiv, handlingsregler och begränsningar. Effekten av modellen skapar då inte den 

autonomi och decentralisering som den från början är tänkt att göra utan verksamheten blir 

mer centraliserad. 

 

Trots kritik bedrivs målstyrningen fortfarande inom många av landets kommuner. I vissa fall 

har man försökt att utveckla andra och tredje generationens målstyrning. Med detta menas att 

man försöker frångå den hierarkiska modellen och talar mer i termer av idémässig styrning 

och dialog mellan olika grupper inom kommunen. (Montin, 2002)  

 

Johansson, (1995) menar dock att det i grunden finns för få empiriska studier av hur 

målstyrning fungerar i den offentliga sektorn. Av detta drar han två slutsatser. Antingen så 

pratas det mer om målstyrning än vad det egentligen användes eller så förekommer 

målstyrning inom många organisationer utan att beteckningen används. 
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3.11.3 Uppföljning 

Vedung (1998) beskriver uppföljning som noggrann efterhandsbedömning av utfall, 

slutprestationer eller förvaltning. Vidare menar författaren att uppföljning är en bakåtriktad 

aktivitet som syftar till att vara framåtriktande. Uppföljning och utvärdering av tidigare 

resultat förutsätts komma till användning vid det framtida beslutsfattandet för att korrigera 

misstag eller förstärka framgångar. Författaren framhåller två övergripande syften med 

utvärdering, ett för kontroll och ett för främjande av verksamheten. Inom den kommunala 

verksamheten blir utvärderingen viktig i kontrollsyfte då politikerna måste kunna kontrollera 

att förvaltningen sköter sitt uppdrag eller om resurserna behöver omfördelas. (ibid.) 

 

Även Westrup (2002) menar att det är av stor vikt att den politiska ledningen får information 

underifrån av aktörer i verksamheten om vad som fungerar bra eller dåligt då en stor del av 

verksamhetens övergripande mål och strategier är formulerade i speciallagstiftning. Om inte 

den ekonomiska styrningen kan ge sådan information riskerar de förtroendevalda att förlora 

kontroll och insyn i den verksamhet de har ansvaret för. (ibid.)
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4. Fallet Norrköpings kommun 
 
I detta kapitel kommer fallet Norrköpings kommun att presenteras. Inledningsvis kommer vi 

att beskriva Norrköpings kommun idag samt hur den är organiserad och styrs. Därefter 

presenteras den utveckling som skett inom kommunen sedan tidigt 1990-tal. Detta för att 

läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om den utveckling som skett och som skapat den 

rådande situationen för Norrköpings kommun idag.  

 

4.1 Norrköpings Kommun idag 
Norrköpings kommun är Sveriges sjunde största kommun med 124 410 invånare 

(Årsredovisning 2004, del 1, Norrköpings kommun). Det är en politisk styrd organisation där 

folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om 

samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet (Informationsbroschyr, Norrköpings Kommun). 

Organisationen består av dels förtroendevalda i olika beslutande organ, dels av anställd 

personal inom kommunens olika verksamhetsområden. I Norrköpings kommun finns ungefär 

400 förtroendeuppdrag och kommunen hade år 2004 8449 anställda (Årsredovisning 2004, 

del 1 Norrköpings kommun). Det ekonomiska resultatet för Norrköpings kommun 2004 visar 

ett överskott på 17,7 mkr. De allra flesta nämnderna gör ett litet överskott. Endast två av de 

tio nämnderna inom kommunen uppvisar ett underskott i förhållande till budget.   

  

Kostnader för Norrköpings Kommun 2004 

Källa: Årsredovisning 2004, del 1,Norrrköpings kommun 

  mkr 2004 % 2004  mkr 2003  % 2003  
Politik  46,1  1,1 46,2  1,1  
Infrastruktur  221,1 5,0  238  5,5  
Fritid och Kultur  254,4  5,8  256,5  5,9  
Pedagogisk 
verksamhet  

1917  43,8  1 860,2 42,9  

Vård och omsorg  1 773,1  40,5  1 769,3 40,8  
Särskilt riktade insatser 52,4 1,2 48,5  1,1  
Affärsverksamhet  116  2,6  117,3  2,7  
Summa  4 380,1  100,0  4 336,0 100,0  
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4.2 Den Politiska Ledningen i Norrköpings Kommun 
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid 

kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige fastställer de mål som är riktlinjer för 

kommunens verksamhet och tar ställning i frågor som rör inriktningen på kommunens 

verksamhet. Kommunfullmäktiges mandatfördelning regleras genom val som sker vart fjärde 

år. I Norrköping är det en oklar politisk majoritet vilket innebär att inget parti ensamt har 

mandat. (Informationsbroschyr, Norrköpings kommun)  

 

Nuvarande mandatfördelning från valet 2002 ser ut enligt följande: 

 
Parti Antal Platser 
Centerpartiet 4 

Kristdemokraterna 7 

Folkpartiet 8 

Miljöpartiet 4 

Moderaterna 18 

Socialdemokraterna 35 

Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 

Vänsterpartiet 7 

Summa 85 
Därav Kvinnor 38 

   Källa: www.norrkoping.se1 

 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ”regering” och ledande politiska förvaltningsorgan. 

Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser 

och verksamheter. Kommunstyrelsen leder alltså arbetet med att utforma förslag till 

övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Den ansvarar också för att följa 

upp målen för verksamheten och att ekonomin efterlevs. De ledamöter som finns i 

kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har KS tjänstemän som arbetar 

på kommunstyrelsens kontor som består av sex stycken avdelningar (se bild nedan). 

(Informationsbroschyr, Norrköpings kommun) 

 

De tio verksamhetsnämnderna har det politiska ansvaret för verksamheten inom de olika 

områdena. Nämnderna ger uppdrag till kommunala enheter eller köper tjänster av privata 

entreprenörer. Nämnderna består uteslutande av politiker som ansvarar för uppföljning av 
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både verksamheten och det ekonomiska resultatet. (Informationsbroschyr, Norrköpings 

Kommun)  

 

Kommunrevisionen är ett organ inom kommunen som har kommunfullmäktiges uppdrag att 

granska och främja hela den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen genomför sin 

granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på 

objektivitet, effektivitet och kompetens. Kommunrevisionens arbete regleras i 

kommunallagen där det står att revisionen årligen skall granska den kommunala verksamheten 

enligt god redovisningssed. (www.norrkoping.se2) 
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Kommunfullmäktige 
Demokratiberedningen 
Geografiska 
fullmäktigeberedningar 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 
 
 

Utskott 
Personalutskottet 
Utskottet för strategiska frågor 
Krisledningsutskottet 
Utskottet för välfärd och  
hållbar utveckling 

Kommunstyrelsens Kontor 
Planeringskontoret 
Näringslivskontoret 
Personalkontoret 
Administrativa kontoret 
Informationskontoret 
Internbanken 

Nämnder 
Arbetsmarknads & Vuxenutbildningsnämnden 
Barn & Ungdomsnämnden 
Byggnads & miljöskyddsnämnden 
Gymnasienämnden 
Kollektivtrafiknämnden 
Kultur & fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Stadsplaneringsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård & Omsorgsnämnden 
Valnämnden 
Verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester 
Överförmyndaren Politiker 

Tjänstemän 

Den politiska ledningen 

Figur 4. Den politiska ledningen.  
Källa: www.norrkoping.se3, egen bearbetning. 
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 4.3 Uppdragsmodellen 
Norrköpings kommun styrs sedan 2003 med en så kallad uppdragsmodell. Denna modell 

ersatte den gamla beställar/utförar modellen som kommunen hade använt sig av sedan 1992.  

 

Uppdragsmodellen utgår från den av kommunfullmäktige antagna visionen för år 2010. 

Visionerna konkretiseras i olika program som antas av kommunfullmäktige och omfattar en 

tidsperiod av som längst 4 år. Programmen uttrycker den kommunpolitiska viljan i ett antal 

långsiktiga mål och utgör de styrinstrument som kommunfullmäktige har gentemot de olika 

verksamhetsnämnderna. Utifrån programmen och de ekonomiska förutsättningarna formulerar 

varje nämnd uppdrag till förvaltningskontoren i en så kallad uppdragsplan. (Riktlinjer för 

styrmodellen)  

 

Uppdragsmodellen skall förstärka kommunfullmäktiges roll i den demokratiska styrprocessen 

och ledord i uppdragsmodellen är: 

• Dialog 

• Helhetssyn 

• Långsiktighet 

• Tydlighet 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Mottagarna av uppdragen dvs. de enheter som skall verkställa uppdragen formulerar en 

verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver innehållet i verksamheten. Det åligger även 

förvaltningen att varje år lämna en kvalitetsredovisning till uppdragsgivande nämnd. Detta 

säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs samt att kommunens 

utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov. (Riktlinjer för styrmodellen i 

Norrköpings Kommun) 

 

I den nya modellen utgör budgeten ett centralt instrument i styrprocessen. Budgeten löper 

över tre år och skall präglas av god framförhållning och långsiktighet. Detta för att kommunen 

vill undvika kortsiktiga lösningar som kan leda till kostnadsökning och misshushållning av 

kommunens resurser. 
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4.4 Bakgrund 1990-talet 
 
Den 1 januari 1989 infördes systemet med 12 kommundelsnämnder. Kommundelsnämnderna 

skulle var för sig sköta grundskolan, social omsorg samt fritids och kulturområdena i 

Norrköpings Kommun. Kommundelsnämnderna försågs med eget kansli och en 

ledningsgrupp där tjänstemän från de olika verksamhetsområdena ingick. Alla ledamöter i 

nämnderna förväntades bo inom nämndens geografiska område och det bärande argumenten 

för detta var att närdemokratin skulle stärkas och minska avståndet mellan styrande och 

styrda. Reformen hann nätt och jämnt sjösättas innan förutsättningarna för dess framtid 

förändrades. Anledningen till detta var en långtidsutredning som 1990 presenterades av 

finansdepartementet samt förslaget till en ny kommunallag som lades fram samma år. 

Utredningarna pekade på en omdaning och en effektivisering av den offentliga sektorn. Det 

konstaterades att kommunerna stod inför motsägelsefulla krav nämligen krav på förbättrad 

service, samtidigt som skatterna inte fick höjas. Tillväxten under 1990-talet beräknades bli låg 

och statsbidragen förväntades minska. (Andersson, 2002) 

 

Nästan samtidigt som långtidsutredningen presenterades lade Norrköpings kommun fram en 

egen rapport ”Ekonomi och organisation i Norrköpings Kommun”. Denna rapport pekade på 

problem med kommundelsnämnderna. Decentraliseringen hade blottlagt problem och 

otydligheter i kommunens organisation som var tvungna att förtydligas. Det konstaterades att 

kommunen präglades av en myndighetskultur och att det inte var tradition att utkräva ansvar 

av tjänstemännen. Intressant att notera är att ekonomin beskrevs som ”god, stabil och 

välordnad” och det pekades på att det fanns en potential inom verksamheten att spara pengar. 

Båda dessa utredningar låg till grund för hur Norrköpings Kommun skulle komma att 

organiseras. (Andersson, 2002) 

 

Bokslutet för Norrköpings kommun 1990 kom dock att visa ett underskott på 125 miljoner. 

Om inget drastiskt gjordes skulle underskottet uppgå till 400 miljoner 1994. En grupp 

politiker som var sammansatta efter styrkeförhållande i kommunfullmäktige och som kallades 

för Organisation 90 fick i uppdrag att föreslå åtgärder som skulle skapa balans i kommunens 

ekonomi 1994. (Andersson, 2002) 

 

Organisation 90 presenterade sin lösning redan 1991 och förslaget behandlades i både 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och 172 remissinstanser lämnade synpunkter på 

gruppens förslag. Denna nya modell innebar en uppdelning av förvaltningen i två delar, 
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beställare och utförare, och således skiljdes myndighetsutövning och tjänsteproduktion åt. 

Den allmänna förhoppningen var att beställar-/utförarmodellen skulle vara lösningen på det 

eviga dilemmat med oklar rollfördelning mellan politiker och tjänstemän (Blomquist, 1994). 

Modellen sades i Norrköpings kommun innebära en ökad decentralisering och ett steg 

närmare marknadsmässighet inom kommunen. Honnörsorden i den nya modellen kom att bli 

demokrati, styrning och flexibilitet. (Gidlund, 1997) Den 19 juni 1991 röstades förslaget med 

viss reservation från de borgerliga igenom i kommunfullmäktige.  

 

Modellen skulle införas under en tid då den kommunala ekonomin var hårt ansträngd. 

Dessutom förlorade socialdemokraterna makten i 1991 års val för första gången på 71 år. Det 

som ursprungligen var tänkt att bli en seger för demokratin kom istället att handla om 

nedskärningar och den kommunala ekonomins problem. Inom barnomsorg och äldrevård 

kunde man föreslå höjda avgifter vilket var politiskt känsligt, eftersom dessa grupper redan 

var betalningssvaga. Inom skolan kunde man däremot inte ta ut några avgifter vilket 

resulterade i att besparingarna fick direkta konsekvenser i form av större klasser, sämre 

utrustning och mat osv. Varje nedskärning eller besparing kritiserades hårt av de olika 

brukargrupperna, dvs. anhöriga till dem som drabbats av nedskärningarna. (Andersson, 2002) 

 

Förändringen av den kommunala organisationen var inget specifikt för Norrköpings 

Kommun. Den nya kommunallagen hade givit kommunerna en ökad möjlighet att förändra 

sin nämndstruktur och ekonomiska politik. De marknadsmässiga inslagen i den kommunala 

verksamheten blev som tidigare sagts mer påtagliga och diskussionen om privatiseringens 

vara eller icke vara debatterades. Långtidsutredningens slutsatser tvingade kommunerna att ta 

ett stort ansvar för den offentliga sektorns bantning samtidigt som staten krävde skattestopp i 

kommunerna. De kommuner som uppvisade en minskande andel förvärvsarbetande och en 

ökande andel arbetslösa var särskilt illa ute, däribland Norrköping. (Andersson, 2002)  

 

Sammanfattningsvis brottades Norrköpings Kommun med stora organisatoriska och 

ekonomiska bekymmer under 1990-talet vilket gjorde situationen ”svår”. Beställar/utförar 

modellen som innebar en decentralisering av verksamheten för att spara pengar och som 

skulle öka ansvaret löste inte detta problem då ansvaret och uppdelningen i olika 

kommundelsnämnder blev otydligt.  Norrköpings kommun klarade sig dock till slut ur denna 

period och vi tror att det är viktigt att ha detta i åtanke då vi analyserar den politiska 

styrningen i Norrköpings Kommun.  
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5. Empiri 
I nedanstående avsnitt presenteras vårt insamlade material från de intervjuer som genomförts 

med politiker och tjänstemän i Norrköpings kommun.  

 

5.1 Hur styrs kommunen? 
När vi ställde frågan om hur Norrköpings kommun styrs svarade ett flertal av de intervjuade 

att den övergripande styrningen av Norrköpings kommun med betoning på ”formellt sätt” 

sker i kommunfullmäktige och att det är kommunfullmäktige som har störst möjlighet att 

påverka styrningen. Detta förklarades med att kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ och att det är här som de övergripande besluten fattas rörande till exempel 

budgets och de program som ska uttrycka den långsiktiga politiska viljan inom kommunen. 

Det framhölls även att det har stor betydelse vilka frågor som överhuvudtaget lyfts i 

fullmäktige och bara att frågan diskuteras där har stor påverkan.  

 

Samtidigt påpekade också ett flertal av de intervjuade att styrningen av kommunen är mer 

komplex än så. Till exempel menade ett flertal att kommunen styrs genom ett samspel mellan 

politiker och tjänstemän. 

 

”Hur den styrs, ja det finns ju ett formellt system där ni kan titta på en 

organisationsskiss, där alltså medborgarna väljer vart fjärde år dom som sitter i 

kommunfullmäktige och dom utser sedan kommunstyrelsen som ska vara 

regeringen. Men i praktiken så är det ju mer komplext än så, förvisso är 

kommunen en politiskt styrd organisation, men det är ju som alltid ett samspel 

med tjänstemännen, de är dom som är anställda och har betydande inflytande och 

sedan –makt också i sammanhanget. Det är i något slags samspel mellan politiker 

och tjänstemän som kommunen styrs.” 

     Oppositionsråd 

 

Ett par politiker framhöll också att KS som är det beredande organet till KF har stor makt att 

styra kommunen. Dessutom betonade en politiker att de gruppmöten som hålls av 

kommunalråden respektive oppositionen i hög grad påverkar styrningen i kommunen.  
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”Den styrs av kommunstyrelsen, och av kommunalråden som på 

måndagsförmiddagarna har sin morgonbön, kommunstyrelsens ordförande har ju 

ett väldigt stort inflytande. Sedan finns det ju en parallell organisation med 

oppositionsråden, som också träffas varje måndagsförmiddag och har en 

partiöverskridande gemensam genomgång.”  

2:e viceordförande, KF 

 

5.1.1 Uppdragsmodellen 

Samtliga av de intervjuade framhöll att Norrköpings kommun använder sig av ett så kallad 

program eller uppdragsstyrning för att föra ut det politiska budskapet i organisationen.  

 

”Den nya styrmodellen som vi antagit bygger på att det finns en vision, att det 

finns ett program, uppdragsplaner. Uppdragsplanen konkretiserar sedan vilket 

uppdrag som jag ger ut till områdena och vad man förväntar sig att verksamheten 

skall utföra under året. Den är ju ganska klar och tydlig. När vi gör uppdragspla-

nen utgår vi ifrån programmen och ser vad det är som man politiskt har förväntat 

sig att vi ska göra och vad som ska konkretiseras under det kommande verksam-

hetsåret.”  

    Förvaltningschef 

 

Politikerna och tjänstemännen menade att övergången till denna styrform har varit bra för 

kommunen då rollerna och ansvarsfördelningen blivit mer tydlig nu än när kommunen hade 

den tidigare beställar/utförar modellen.  

 

”Större tydlighet i roller och ansvar på både politisk nivå och tjänstemannanivå.” 

Administrativ chef  

 

De flesta menade också att det blivit lättare att styra då programmen på en övergripande nivå 

talar om vilken inriktning politikerna vill ha inom kommunen. Samtidigt konkretiserar 

uppdragsplanerna vad som skall göras i verksamheten och det underlättar kontroll och 

uppföljningsarbeten. 
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De flesta politikerna tyckte också att den nya uppdragsstyrningen medfört en ökad politisk 

styrning. Detta eftersom politikerna nu känner att det är lättare att få en överblick över 

verksamhetsnämnderna vilket resulterar i att de kan vara mer tydliga med vad dom vill och på 

så vis sprida det politiska budskapet och styrningen längre ner i organisationen. Även 

tjänstemännen hänvisar till uppdragsplanerna som ett medel som underlättar i diskussionerna 

med politikerna då både politiker och tjänstemän måste hålla sig till den bestämda 

uppdragsplanen. 

 

En politiker nämnde också att i och med att man inom kommunens olika delar arbetar 

intensivt med att framställa dessa uppdragsplaner så förankras den politiska viljan starkare 

inom organisationen. Flera av de intervjuade nämnde att både politiker och tjänstemän arbetar 

tillsammans vid framställningen av uppdragsplanerna. Tjänstemännen tar fram underlagen 

och politikerna fattar besluten. En risk som dock nämndes av en politiker var att en för hård 

form av styrning i uppdragsplanen kunde bli för begränsande och på så vis hämma 

kreativiteten. Men denne menade samtidigt att det går i vågor och att det gäller att ibland 

släppa lite av styrningen och ibland ta tillbaka.  

 

När vi frågade om den nuvarande uppdragsstyrningen går att jämföra med målstyrning 

svarade nästan samtliga respondenter att det inte gör det eftersom uppdragsstyrningen är mer 

konkret med mätbara mål och månadsvis uppföljning. Den gamla målstyrningen som 

Norrköpings kommun använde sig av bestod enligt fleras respondenter av ca 250-270 mål 

varav vissa var i stil med ”kör före till månen så kommer jag dit”. 

 

Kommunens val av styrsystem nämner ett par av de intervjuade beror på rikstrender och att 

det går i cykler. Man gör i Norrköpings kommun likadant som andra kommuner gjort eller gör 

och följer de ”styrningsvågor” som passerar. En tjänsteman framhåller att det är typiskt för 

Norrköping att våga nya saker och vara med i utvecklingsfaser av styrningen. 

 

”Samtidigt känner jag att olika styrmodeller i kommunerna är lite av en rikstrend. 

När man exempelvis börjar med programstyrning och träffar andra kommuner, vi 

har sju kommuner i den här storleken som jag träffar ibland och diskuterar med 

på kommunledningsnivå, så märker man detta. Har vi börjat med 
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programstyrning, så har de börjat med programstyrning, tar de bort beställar-

utförar-modell och kommundelsnämnder, så gör vi det samma – eller vice versa.” 

Oppositionsråd 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att alla intervjuade var positiva till den nya styrmodellen då 

den medfört en större tydlighet både när det gäller den politiska viljeinritningar och vem som 

ansvarar för vad.  

 

5.1.2 Budget och uppföljning 

Budgetens roll som styrningsverktyg och dess inverkan på styrningen nämndes av samtliga 

intervjuade. De menade att den anger de yttre ramarna för hur mycket pengar som kan 

fördelas och att den på så vis den enskilt största rollen.  

 

”Den högsta målsättningen måste ändå vara att klara vår budget, men kopplat då till att vi 

kan ge en bra service” 

Administrativ chef 

 

Samtidigt menar ett flertal att fokus inte bara får ligga på de pengar kommunen inte har och 

på så sätt ta död på de politiska visionerna. Det gäller istället att fokusera på de pengar som 

finns att disponera och som i Norrköpings fall uppgår till nästan 4,5 miljarder i form av 

skatteintäkter och stadsbidrag.  

 

”Till syende och sist så är det ekonomin som styr vad man som politiker kan göra. 

Fast man får inte ta död på de politiska visionerna bara för att man inte har alla 

de pengar som man skulle behöva.” 

     Kommunalråd 

 

Ekonomin är således viktig inom kommunen men samtidigt är det bara ett medel att 

uppnå verksamhetens övergripande mål, nämligen de politiska viljeinriktningarna.  

 

”Ekonomin är grundbulten, men pengar får aldrig bli ett mål utan det ska vara ett 

medel att tillgodose vissa grundläggande behov hos kommunmedborgarna” 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Samtidigt menade ett flertal av respondenterna att en god ekonomi är en förutsättning för den 

politiska styrningen. Detta förklarades med att en dålig ekonomi begränsar politikernas 

handlingsutrymme. Flera framhöll att när Norrköpings kommun befann sig i ekonomisk kris 

gick befintliga resurser åt till att tillgodose det som var lagstadgat och de politiska visionerna 

fick stå tillbaks.  

 
”Kommer du i den situationen att du måste skära ner i verksamheten hamnar du i 

en väldigt svår sits och då har du inte samma fria händer.” 

2:e viceordförande, KF  

 

Vidare nämndes att det är en evig balansgång mellan ekonomi och politiska visioner som 

ibland kan kännas frustrerande. En politiker menade att man som politiker gått in i politiken 

där för att man vill förändra något och inte för att ekonomin skall vara i balans. 

 

Tjänstemännen som arbetar mycket med budgeten framhöll att budgeten idag är något annat 

än vad den var förr i tiden då detaljstyrningen nu är borta och totalen är det som räknas. Idag 

är dessutom budgeten kopplad till mål som skall följas upp och de intervjuade tjänstemännen 

menade att det blir en bättre helhet och har stärkt effektiviteten. En tjänsteman likställde 

budgetstyrningen med målstyrning då han menade att det finns mål i budgeten.  

 

Som tidigare nämnts kände flertalet, både politiker och tjänstemän, att uppföljning av 

verksamheterna har blivit mer effektiv i och med övergången till uppdragsmodellen. Numera 

arbetas det aktivt med olika former av uppföljning, utvärderingsrapporter och kvalitetsmått 

för att försäkra att den politiska styrningen i form av uppdragsplaner verkställs. Uppföljningen 

skall sedan mynna ut i slutsatser som i sin tur ska arbetas in i de nya uppdragsplanerna.  

 
En tjänsteman beskrev uppföljningen som han jobbar med på följande vis: 

 

”I programmen jobbar man på olika sätt, både med uppföljning, utvärdering, siff-

ror, man tittar på volymer, man tittar på det ekonomiska fram och tillbaka.” 

Förvaltningschef 

 

En politiker nämnde att det läggs väldigt mycket fokus på budgetarbetet och att det är årets 

stora debatt av naturliga skäl. Han menar dock att det borde ske en förskjutning mot resultatet, 

årsredovisningen och uppföljningen då han känner att uppföljningsarbetet i dagsläget inte är 
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tillräcklig. Ett flertal av de intervjuade kände också att det fortfarande är en bit kvar och att 

kommunen kan bli mycket bättre på uppföljning och utvärdering. Särskilt vissa nämnder har 

långt kvar i sitt uppföljningsarbete och det sågs som ett problem.  

 

Vidare nämnde en tjänsteman att frågan om vem som är ansvarig för att budgeten 

aktualiserades under 2004 då politikerna lärde sig en läxa av vad som kallas för badhusaffä-

ren. De ansvariga politikerna skötte inte sitt uppdrag i uppföljningsarbetet på ett 

tillfredställande sätt vilket ledde till att de inte hade kontroll över att kostnaderna steg och 

budgeten överskreds. 

 

”Jag tror att man jobbar alldeles för mycket med budget och för lite med aktiv 

uppföljning. Uppföljning är inte bara att tala om att nu går det bra eller nu går 

det åt skogen, utan det skulle också kunna vara mer om varför det går bra eller 

dåligt.” 

Chefsekonom 

 

5.2 Politisk styrning 
När vi ställde frågan om vad som menas med politisk styrning svarade ett flertal av de inter-

vjuade, både politiker och tjänstemän, med att beskriva den process där medborgare i 

Norrköpings kommun genom demokratiska val utser politiker (förtroendevalda) till 

kommunfullmäktige att företräda dem.  

 

”Politisk styrning innebär att man har ett politiskt program som man har gått till 

val med och visar upp för medborgarna, välj mig för det här vill jag genomföra 

och sedan har förmåga att se till att förvaltningsapparaten ställs in för att 

åstadkomma det” 

Kommundirektören 

 

Särskilt politikerna betonade vikten av de politiska visionerna och att föra sina väljares behov 

och önskemål vidare in i beslutsprocesserna i KF. Ett flertal framhöll också att den politiska 

styrningen innebär den färdriktning som medborgarna önskar och har gett uttryck för i 

politiska val. En politiker beskriver detta på följande vis: 
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”Jag som förtroendevald ska förvalta det uppdrag som medborgarna gett mig 

förtroende för att genomföra och detta ska jag göra på ett så bra och vettigt sätt 

som möjligt.” 

    Kommunfullmäktiges ordförande

  

En utav politikerna framhöll att den politiska styrningen kan ses som en form av idéstyrning 

som grundar sig i hur man som politiker vill utveckla samhället i stort.   

 

"Det är alltså så att vi har en vald församling, antingen direktvald som 

fullmäktige eller indirekt vald som nämnderna, där det finns en politisk majoritet 

som har en idé om hur dom vill utveckla en kommun eller samhället i stort och 

man driver den frågan. Man ser inte på ekonomin, du använder ju inte pengarna 

för att få fram en vinst utan du använder pengarna för att få fram en nytta. Ett 

bolag har ju en helt annan filosofi, där gör man en massa grejer för att få pengar. 

I kommunen använder man pengar för att få grejer, om man får använda den 

liknelsen, den är inte helt riktig, men då är det den politiska styrningen, 

idéstyrningen snarare än den ekonomiska styrningen." 

2:e viceordförande, KF 

 

Ett flertal politiker framhöll också att den politiska styrningen till stor del är beroende av 

ideologier. De ideologiska förankringarna menade respondenterna finns med i allt politiskt 

arbete och formar således beslutsprocesserna. En politiker likställde den politiska styrningen 

med ideologi. 

  
”Man kan säga så här att som företrädare för en politiskt styrd organisation så 

har man en ideologi. Om jag säger att det maktbärande partiet har den största 

makten, så är det den ideologin som styr. Politisk styrning är väl lite grann 

ideologi kan man tycka. Vi partier har olika ideologier – det handlar om den 

människosyn, de värderingar som man har, hur människor skall leva tillsammans, 

hur samhället skall fungera. Detta har man med sig hela tiden i ryggraden och 

bakom sig i allt tänkande inför alla förslag och beslut man tar. Vi har ett antal 

olika partier med lite olika syn, olika ideologi, olika syn på hur samhället skall 

fungera, hur man skall samspela med varandra. Det är ju egentligen det som är 

politisk styrning.” 

Oppositionsråd 
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Ett flertal av politikerna menade också att ideologierna skapar en slags stabilitet i kommunen 

då dessa talar om vilka politiska utgångspunkter olika partier har. En politiker uttrycker detta 

på följande vis: 

 

"Vi känner väl till våra olika partiernas politiska utgångspunkter och 

argumentation i olika frågor. Då  vi vet var vi har varandra känner respekt för 

varandra i den politiska debatten." 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

Ett flertal av tjänstemännen betonade också att den politiska styrningen för att den skall 

fungera måste omsättas till kommunal verksamhet. En tjänsteman menade att de politiska 

viljeinriktningarna måste omformuleras i praktisk politik.  

 

”Ja det som egentligen är grunden ska vara den politiska inriktningen man vill 

ha. Det som man i sina respektive partiorganisationer har sagt att det här har vi 

gått till val med, det här har medborgarna tyckt varit en bra inriktning och sedan 

skall det omformuleras i praktisk politik. Och praktisk politik innebär att genom 

en uppdragsplan, ge en organisation uppdrag och förverkliga det.”  

Förvaltningschef 

 

5.3 Informell politisk styrning 
Många av de intervjuade politikerna talade också om en informell sida av den politiska 

styrningen. Flertalet menade att när ärenden skall upp i KF är utfallet redan färdigt och 

bestämt långt tidigare. De viktiga diskussionerna och förhandlingarna som ligger till grund för 

den formella politiska styrningen förs på kafferasten, i korridoren, på gatan osv. Denna 

informella process påverkar enligt respondenterna hur väl den politiska styrningen fungerar. 

Nedan skall redogöras för de faktorer som de intervjuade ansåg vara viktiga för den 

informella politiska styrningen. 
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5.3.1 Gruppmöten 

Ett flertal av de vi intervjuade, framförallt politiker framhävde vikten av de gruppmöten som 

hålls inom respektive parti. Dessa möten beskrevs som väldigt viktiga för hur politikerna 

skulle tycka inom partiet i olika frågor. 

 

”Det är därför vi måste ha gruppmöten. Vi träffas alla förtroendevalda, varje 

månad, först en timme med fullmäktigegruppen, sedan sitter vi två timmar 

tillsammans med övriga politiker som sitter i nämnder och styrelser. Jag vill att 

alla ska komma på dessa träffar. Kan någon inte komma, måste man höra av sig 

eller skicka en rapport från sin nämnd. Vi måste lyssna hur på alla, hur det går i 

deras nämnder, och diskutera om vad vi ska ha för åsikter i olika frågor.”  

Oppositionsråd 

 

Också de gruppmöten som sker mellan kommunalråd och oppositionsråd resonerar sig fram i 

olika frågor beskrevs som viktiga. Flera politiker framhöll också att 

kommunfullmäktigesgruppmöten som sker innan kommunfullmäktiges sammanträde var av 

betydelse för den politiska styrningen då man går igenom de olika ärendena. 

 

5.3.2 Personliga relationer och korridorförhandlande 

Ett stort kontaktnät och goda personliga relationer till andra politiker och tjänstemän fram-

hölls av flertalet av de intervjuade som avgörande för att få tillgång till information men även 

för att kunna påverka den demokratiska processen innan besluten är fattade. Som politiker i en 

kommun av Norrköpings storlek menade många av de intervjuade att det gäller att veta vilka 

knappar man skall trycka på för att komma igenom filtret. Korridorförhandlandet lyfts fram 

som särskilt betydelsefullt och speciellt i en kommun som Norrköping som har en oklar 

politisk majoritet. 

 

"De politiker som har varit med tillräckligt länge och som vet vem dom ska prata 

med, och gör det till exempel vid kaffet och diskuterar frågorna, dom har en 

väldigt stor möjlighet att styra, för dom kan samråda med tjänstemännen. Har 

man förtroende för varandra, och det får man efter ett antal år om man 

anstränger sig att få ett förtroendeförhållande, så kan man styra. Men dom som 

inte har det, dom är i händerna på tjänstemännen. För det händer ju gång efter 
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annan att vi fattar beslut i fullmäktige och ger nämnderna ett uppdrag som vi 

sedan inte följer upp och ser efter om de har gjort detta." 

2:e viceordförande, KF 

 

5.3.3 Kompetens 

En annan viktig aspekt som nämndes som viktigt för den informella styrningen är att 

politikernas kompetens är avgörande. Som svar på vad som menas med kompetens framhölls 

en rad faktorer som t.ex. förmåga att debattera, allmänbildning, civilkurage, kunskap om det 

politiska systemet, erfarenhet samt god relation till tjänstemännen. Flertalet av de intervjuade 

menade dock att kompetens är möjligheten att kunna påverka och att denna till stor del är 

individberoende och personspecifik.  

 

”Du måste ha kompetens för att kunna påverka. Om man pratar lite fritt om det 

här med politiker och möjligheterna att styra så hänger det mycket på kompetens 

tycker jag. Den politiska styrningen är en kompetensfråga, tjänstemannastyret är 

också en kompetensfråga. Mycket mera på kompetens än modeller.” 

Controller 

 

Politikerna menade dessutom att den politiska styrningen är oerhört beroende av det utrymme 

politikerna tar sig och att legitimiteten kommer med kompetensen. 

 

”Jag tror att mycket handlar om vilket utrymme vi tar oss som politiker. Det kan 

vara ganska bekvämt att sitta tillbakalutad och säga jo och amen och så är det 

tjänstemännen som styr.” 

Kommunalråd 

 

Många av de intervjuade framhöll att förmågan att lyssna till vad medborgarna önskar är 

viktigt för kompetensen, särskilt eftersom det är från medborgarna som mandatet kommer. 

Detta försvåras dock av att många av de sittande politikerna är fritidspolitiker och alltså har 

ett heltidsjobb att sköta vid sidan av, vilket gör att politikernas tid inte räcker till. För att säkra 

kompetensen berättade ett flertal att politikerna utbildas löpande från partiernas sida, men 

även partiernas nomineringsprocesser nämns som viktiga för att stärka kompetensen.  
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5.4 Organisatiosspecifikt för kommuner med avseende på 

styrning  
Svaren på denna fråga skiljer sig något åt bland respondenterna. Från att det inte är någon 

skillnad till att det är stor skillnad mellan kommuner och företag. En viss tvekan hos de 

intervjuade kan anas då de i många fall inte har erfarenhet av att jobba i privata företag och 

därmed finns det naturligt svårigheter i att ställa privat mot offentlig sektor.  

 

En tjänsteman och en politiker konstaterade att ett företags mål är att maximera vinst och att 

ett företag inte drivs utav idealitet. Vidare menade dessa två att det i aktiebolagslagen står att 

styrelsen i ett företag har ansvar för att företaget utvecklas gynnsamt ekonomiskt. Ena 

politikern framhöll dessutom att det är skillnad på kommunallagen och aktiebolagslagen då 

ansvaret i ett aktiebolag är mycket hårdare reglerat då man personligen hålls ansvarig. Är en 

politiker vald så är han/hon vald av folket och politikern menar att det i Sverige ska till väldigt 

stora skandaler innan politiker avgår. Även om en politiker prickas av kommunrevisionen 

leder inte detta till något märkbart straff. 

 

Förvaltningschefen beskrev skillnaden på följande vis: 

 

”I en privat företagsverksamhet kommer inte kunden in och säger hur man ska 

producera saker och ting, t.ex. här borde ni faktiskt på löpandebandet kunna ta 

bort två stycken. Det är svårigheten, där medborgarna anser sig ha rätt att ta 

kontakt direkt med politikern och tala om att det här är åt helvete fel eller det här 

borde man ändra på. Det är många gånger svårt att komma in från en privat 

verksamhet till en kommunal verksamhet och förstå det här spelet många 

gånger.” 

Förvaltningschef 

 
En politiker beskrev det som att: 

 

”Det är en stor skillnad på att styra en kommun och att styra ett företag, det är 

någonting helt annat. Alltså det var ju så här att vi trodde att vi skulle kunna styra 

en kommun som ett företag när vi gick över i beställar-utförare. Men det går inte. 

Jag tror inte på det i alla fall.”   

Kommunalråd 
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En tjänsteman menade att det i den kommunala organisationen är svårt att säga att du har 

lyckats bra eller dåligt. Han förklarade det som att politiska mål inte är det samma som 

ekonomiska mål vilket även stöds av flera av de intervjuade politikerna som framhåller att det 

är en balansgång mellan politiska och ekonomiska mål. En politiker menade att kommunen är 

väldigt speciell då den styrs av politiker samtidigt som alla underlag, fakta och förslag till 

beslut tas fram av tjänstemännen. Hon menade dessutom att det inom en kommun kan uppstå 

en spänning mellan politiker och tjänstemän då tjänstemännen kan tycka att politikerna är 

korkade och politikerna kan tycka att det är tjänstemannastyrt.  

 

Vidare menade hon:  

 

”I ingen annan styrelse i något företag tror jag att man hela tiden har en debatt, 

en konflikt på något sätt, som resulterar i någonting. Här är det liksom okej, att 

man inte mot personen, utan i sakfrågor har ganska häftiga debatter. Det är ju 

egentligen bra för det kan ju komma någonting gott ur en debatt när man 

verkligen vågar sätta olika åsikter mot varandra och lyssna på varandra. Detta är 

ju mycket speciellt.” 

Oppositionsråd 

 

5.5 Vad formar den politiska styrningen? 
 

5.5.1 Förhållandet mellan tjänstemän och politiker 

Som tidigare nämnts spelar förhållandet mellan politiker och tjänstemän en stor roll för 

styrningen av kommunen. Ett flertal av de intervjuade menade att det förekommer olika 

former av styrning inom kommunen, dels en styrning baserad på den politiska ledningen och 

det man politiskt vill uppnå, dels en styrning baserad på förvaltningen och hur man i praktiken 

ska verkställa den politiska viljeinriktningen.  

 

Både politiker och tjänstemän poängterade att ett bra samarbete mellan politiker och 

tjänstemän är mycket viktigt för att den politiska styrningen skall fungera. En tjänsteman 

menade att om politiker och tjänstemän är sampratade blir dom politiska signalerna mycket 

tydligare. Särskilt betonades att politiker och tjänstemän måste ha förtroende för varandra och 
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kunna kommunicera. En politiker menade att det är viktigt att det är högt i tak och att det 

existerar en öppen dialog mellan politiker och tjänstemän.  Ett flertal tjänstemän framhöll 

också att det är viktigt att ”känna av” vad det är politikerna vill och sedan försöka omvandla 

detta till operativ verksamhet.  

 

”Man måste respektera när man är förvaltningschef att det inte är jag som driver 

det här utan det gäller att politikern, som jag samarbetar med uppfattar idéer och 

tankar som dom kan associera som sina, annars så är det ju helt kört. Då sitter 

man ganska kort tid som förvaltningschef om man hela tiden som förvaltningschef 

hamnar i kollisionskurs med politikerna”. 

     Förvaltningschef  

 

Samtidigt menade samtliga politiker att det är viktigt med starka politiker som är tydliga i sina 

budskap. Abdikerar politikerna riskerar kommunen att bli tjänstemannastyrd. En tjänsteman 

framhöll att den politiska styrningen är beroende av politikernas förmåga att samarbeta och 

styra sin förvaltning. Han säger följande: 

 

”Politisk styrning handlar mycket om att ha förmågan att utnyttja sin förvaltning” 

Kommundirektören 

 

Flera politiker menade att den politiska styrningen skall ske på alla nivåer men att det inte får 

bli på detaljnivå. För att styrningen skall fungera måste det finnas en tydlig delegering mellan 

politiker och tjänstemän. Detta förhindrar inte att politikerna informerar sig i vissa specifika 

ärenden samt förmedlar kontakter mellan tjänstemän och medborgare. En politiker beskrev 

det som att de skall fungera som olja i maskineriet eftersom vilken fråga som helst kan bli 

politiserad, men att det i kommunallagen står att politiker skall ägna sig åt ”frågor av större 

vikt och principiell betydelse”.  

 

”Det skall förekomma på alla nivåer tycker jag, på olika sätt, men oavsett i vilken 

styrelse eller nämnd du sitter som politisk företrädare så ska det vara politisk 

styrning.” 

Kommunalråd  
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Ett flertal av de intervjuade, både politiker och tjänstemän, poängterade att det är politikerna 

som fattar besluten och tjänstemännen som tar fram underlag och att detta inte får blandas 

samman. En politiker framhöll följande: 

 

”Tjänstemännen är och förblir våra rådgivare när det gäller beslutsfattandet” 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

En tjänsteman menade att tillvaron i kommunen går att dela upp i beslut och verkställande, 

där politikerna fattar beslut och ställer upp ramarna och tjänstemännen verkställer. Det är då 

viktigt att tjänstemännen är medveten om sin stödjande roll till politikerna som faktiskt har 

det övergripande ansvaret och medborgarnas förtroende. Ett flertal politiker framhöll dock att 

det inte går att komma ifrån att politikernas arbete influeras av tjänstemännen i och med deras 

vetande och de beslutsunderlag som de tar fram. Tjänstemännen initierar många förslag till 

hur verksamheten skall förändras eftersom det är de som är närmast den operativa 

verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens ordförande menade följande: 

 

”Jag har ju inte hela mitt liv i politiken men jag har ju ändå lärt mig det att ett 

politiskt beslut som förvaltningen inte gillar är nästan omöjligt att genomföra.” 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

5.5.2 Oppositionen 

 

”En kommun är ju komplexare, jag menar affärsidén är ju att vara osams.” 

Kommundirektören 

 

Speciellt för den kommunala organisationen och som många utav de intervjuade påpekade är 

den inbyggda oppositionen. Flera menade att oppositionens uppgift är att kritiskt granska den 

verksamheten och att detta är specifikt för kommuner.  
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”Det folk som kommer från näringslivet upplever som konstigt är att det finns en 

inbyggd opposition, det finns människor i ledningen i kommunen som har i upp-

drag att ifrågasätta och säga att det inte är bra.”  

Kommunstyrelsens Ordförande 

 

Ett flertal av politikerna menade att den politiska debatten eller oppositionen är mest tydlig i 

kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen medan det på nämndnivå råder en större 

konsensus. Detta förklarades med att besluten fattas inom kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen och där sker eventuell reservation. Några politiker menade också att 

eftersom kommunfullmäktiges sammanträden är öppen för allmänheten vill politikerna gärna 

tydliggöra sin ståndpunkt. När besluten sedan är fattade framhöll politikerna att man ställde 

sig bakom beslutet oavsett vad man tyckte från början.  

 

Att ha en stark opposition ansågs av de flesta politiker vara viktigt dels för att få liv i politiken 

men även för att det blir en vitalare majoritet om kommunen har en stark opposition. 

Politikerna menade även att ett väl förankrat beslut hos oppositionen är lättare att driva 

igenom i praktiken. En politiker i majoriteten beskrev att hon gärna vill ha med sig 

oppositionen vid beslutsfattande, särskilt i stora frågor. Detta menade hon gynnar kommunen 

vid ett eventuellt maktskifte, då partierna följer samma linje.   

 

Oppositionen menade själva att deras uppgift är att granska och ifrågasätta om 

beslutsunderlaget ej är tillräckligt. Eftersom de inte själva har några utredningsresurser yrkar 

de ofta återremiss, vilket leder till att beslutsfattandet tar längre tid men förhoppningsvis får 

en högre kvalité.  

 

”Vi i oppositionen ser ju ibland till att det tar längre tid än det annars skulle ha 

gjort genom att vi yrkar på återremiss. Det gör vi för att vi många gånger tycker 

att vi inte får tillräckligt med underlag. Ärendet behöver då gå tillbaka. Det är 

när vi anser att det är så pass viktiga beslut det handlar om att det får ta sin tid – 

så att det blir rätt beslut.” 

Oppositionsråd  
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5.5.3 Den demokratiska processen 

 

”En demokratisk process tar ju tid, demokratin är trög, men det måste den få göra.”  

Oppositionsråd  

 
Den demokratiska processen ansågs av både politiker och tjänstemän ha stor påverkan på 

styrningen i kommunen och till viss del hindra att denna fungerade effektivt i mer traditionell 

bemärkelse. Generellt ansågs den vara trög men att detta accepterades då medborgare och 

opposition hinner reagera och agera. 

 

En politiker menade följande: 
 

”Den tar längre tid gör det ju, men någonstans får man lära sig att hantera det 

också. Att det kanske är bättre att det får ta lite tid och att det då blir bättre när 

det landar. När vi ska komma framtill ett beslut eller en omstrukturering av 

någonting så vore det ju lätt att vi slog klubban i bordet och sa varsågod och 

verkställ, men det är ju mycket bättre om vi har våra pensionärer och våra 

organisationer med oss och sedan när väl vet att vi är framme vid beslutet behö-

ver vi inte får en massa protester, det kanske vi får ändå, men inte så mycket.” 

Kommunalråd 

 

En tjänsteman menade att den demokratiska processen är viktig för politikerna särskilt vid 

beslutande i svåra ärenden. De får då möjlighet att känna sig trygga men ibland sker det på 

bekostnad av förvaltningen då denna får mindre tid på sig att verkställa beslutet. Några av de 

intervjuade uppvisade en frustration av att det ibland tog lite väl lång tid att få igenom vissa 

beslut.   

 

5.5.4 Samarbetsklimat 

Ett flertal av de intervjuade beskrev att det i Norrköpings kommun existerar ett väldigt gott 

samarbetsklimat mellan de olika partierna och särskilt mellan partiblocken. Det sker mycket 

diskussioner över partigränserna och många beslut fattas i samförstånd. 
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” I Norrköping har vi i många år jobbat i samförstånd. Vi har haft väldigt mycket 

kontakter över blockgränserna  och tagit väldigt många beslut över 

blockgränserna.” 

2:e viceordförande, KF  

 

En annan politiker berättade att Norrköpings kommun har lång tradition av att samarbeta över 

partigränserna och beskriver detta på följande vis:  

 

”Vi för mycket diskussioner i den här församlingen, vi för det tillsammans med 

våra samarbetspartier men också och det tror jag att Norrköping av tradition så 

har vi jobbat väldigt mycket över partigränserna. Jag kan ha lika lätt att sätta mig 

med mittenpartierna och föra en diskussion och höra efter vad dessa tycker, ska vi 

gå åt det här hållet. Och även med det borgliga stora partiet, moderaterna, alltså 

jag har inte svårt för det om det är ett beslut jag väldigt gärna vill ha igenom.”  

     Kommunalråd 

 

En förklaring som några utav de intervjuade både, politiker och tjänstemän, menade låg 

bakom det goda samarbete som råder mellan partierna inom Norrköpings kommun var de 

ekonomiska kriser som kommunen genomlidit. 

 

”När vi har varit i den situationen att ekonomin var under all kritik, alltså det var 

jätte krisigt då la vi allt politiskt tjabbel åt sidan och så satte vi oss ned vid 

samma bord och tittade på hur sjutton reder vi ut det här, vad är det vi gör och vi 

lyckades ju med det”  

     Kommunalråd 

 

Flera politiker menade dessutom att det goda samarbetsklimatet som existerar i Norrköpings 

kommun gynnar den politiska styrningen då den underlättar dialog och förankring av beslut.  

 

Samtidigt poängterades det också av några politiker att det finns en fara i att partierna riskerar 

bli för likriktade. Eller som en politiker uttryckte det: 

 

”Det får ju inte heller bli så att när vi kommer fram till valdagen så kan inte 

Norrköpingsborna se skillnad på oss. Det finns frågor vi aldrig kommer överens 
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med och det kanske vi inte ska heller för då behöver vi ju bara ha ett parti. Men 

det är viktigt tycker jag med en stark opposition, för att få liv i politiken”.   

    Kommunalråd  

 

5.5.5 Stat & Lagar 

Både politiker och tjänstemän framhöll att staten påverkar den kommunala verksamheten i 

hög grad. Särskilt politikerna framhöll att staten påverkar och begränsar handlingsutrymmet 

genom att stifta lagar som blir kostnadsdrivande för kommunerna. Då flertalet av de 

intervjuade politikerna och tjänstemännen sitter i Vård- och omsorgsnämnden så nämndes 

LSS2 lagstiftningen ofta som återkommande exempel på lagstiftning som styr arbetet i 

kommunen men även friskolereformen och införandet av maxtaxan nämns som exempel på 

statlig styrning. 

  

”Vi får ju allt mer lagstiftning som styr vad vi ska göra, maxtaxor, reformer är väl 

det tydligaste och det som varit mest omdebatterat. Lagstiftningen går in och talar 

om hur kommunen skall lösa det… många gånger är problemet med det här att 

som jag upplever det i alla fall som kommunal representant att det många gånger 

inte är finansierat. Man fattar beslut någon annanstans och så ska någon annan 

betala. Någonstans till slut så har vi inte rätt på kommunal nivå utan det är något 

annat organ som via lagstiftningsvägen bestämmer hur det ska drivas.” 

   Kommunstyrelsens ordförande 

 

Till viss del skickar staten med pengar för dessa åtgärder men det är nästintill alltid 

underfinansierat. Det nämndes även att staten kan påverka styrningen av kommunen genom 

att ge stimulanspengar till olika åtgärder som påverkar den lokala partipolitiken. Detta medför 

att politikerna lägger fokus på sådant som ger ökade bidrag.  

 

En politiker menade att stat och lagar påverkar mycket men att kommunerna i Sverige sätter 

sig över dessa lagar stup i ett och att dessa lagar inte blir ett problem så länge någon 

medborgare inte överklagar kommunens handläggning. Några tjänstemän framhöll dessutom 

att statens betydelse inte får överdrivas 

 

                                                 
2 Lagen om stöd och service till funktionshindrade 
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En annan tjänsteman menade att kommunen trots lagstiftningar har stora möjligheter att själva 

utforma sin verksamhet, då Norrköpings kommun t.ex. är känd för att vara en vårdande 

kommun medan Jönköpings är känd för att vara barnvänlig. 

 

5.5.6 Media 

Media beskrevs av samtliga respondenter som en stark opinionsbildare med stor makt. Media 

menade flera kan välja att belysa vissa frågor och helt utelämna andra. Samtidigt har media 

stor genomslagskraft och på så vis kan påverka mycket eftersom som en politiker uttrycker 

sig ”politikerna är känsliga för opinionsstormar”. Särskilt två politiker nämnde att de finns 

ett ömsesidigt beroende av varandra och att det gäller att ge och ta. Media anses vara en del i 

systemet och förser politikerna med information om olika intressen som finns i samhället. 

Samtidigt berättade några politiker att dessa brukade vända sig till media för att få 

genomslagskraft i en viss politisk fråga.   

 

Flera tjänstemän påpekade också att media har väldigt stor makt och att deras vinkling av 

saker och ting inte alltid är korrekt. 

 

Media påverkar mer än dom borde. De flesta kommuninvånare har ju inte kontakt 

med politiker och vet ju inte vilka som sitter i kommunfullmäktige. Som exempel 

kan nämnas en rapport om Ekhöjdens Äldreboende som jag läste och som var 

skriven av Länsstyrelsen. Rapporten jag läste och det som stod i tidningen var två 

helt skilda saker. Vi är ett fåtal som läst rapporten men säkert tiotusentals som 

läst tidningen och det är massmedias bild som allmänheten får. Massmedia är 

viktig för opinionsbildningen som också styr politiken, för opinionsbildningen är 

nog media den starkaste källan. 

    Chefsekonom  

 

5.5.7 Rikspolitik och Partitillhörighet  

Ett flertal politiker framhöll att den rikspolitiska debatten influerar den kommunala debatten 

och att styrningen influerades av den nationella politik som förs.  

 
”Debat ” 

Kommunalråd  
ten som blossar upp här kommer ofta ifrån den rikspolitiska debatten
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Flera politiker påpekade också att riksdagsval och kommunalval har gemensam valdag vilket 

gör att riksfrågorna blir dom stora frågorna även beträffande det kommunala valet. En 

politiker framhöll att det därför i princip blir samma fördelning i kommunalvalen som i 

riksdagsvalen. Dessutom menade en politiker att den nationella politiken kommer in i den 

kommunala verksamheten genom partiernas program.  

 

Ett flertal av de intervjuade, framförallt politiker, beskrev att det är partitillhörigheten och 

partiprogrammen som styr vad politikerna vill. Till exempel säger en politiker följande: 

 

”Hur ska vi veta vad vi ska tycka i olika frågor? Jo, då har partiet ett 

partiprogram som jag anser är jätteviktigt att alla ska ha med sig. Man kommer 

inte in och blir vald i något politiskt sammanhang om man inte säger ja till de 

partiprinciperna och ställer upp på dessa.”  

     Oppositionsråd  

 

Ett flertal beskrev också att partiprinciperna verkligen sitter i ryggraden och därför i grund 

och botten styr varje beslut som fattas. En politiker beskrev också att denne förväntar sig vad 

andra politiker ska tycka i olika frågor beroende på deras partitillhörighet.  

 

"Den påverkar mycket för att vi har ju en bild framför oss hela tiden om vad dom 

olika partierna står för och sedan har man ju en förutfattad mening också, tyvärr. 

Så att när man börjar diskutera med någon som har en partibeteckning så vet 

man ju att hon kommer att säga detta för att det står i deras lokala 

handlingsprogram, kommunala handlingsprogram. Och det är ju inte säkert att 

dom gör det, men man har den utgångspunkten, och då lägger man upp sin egen 

taktik så att man jobbar utifrån att dom har den utgångspunkten." 

2:e vice ordförande, KF 

 

5.8 Hur mycket kan medborgarna påverka den politiska 

styrningen? 
De intervjuade talade alla om den process där kommuninvånarna väljer vilka politiker som 

ska sitta i kommunfullmäktige. Ett flertal, både politiker och tjänstemän, menade dock att 
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medborgarna inte har så stor möjlighet att påverka då valet är över utan då är det politikernas 

uppgift att företräda medborgarna.  

 

”S

oc

är 

så 

rät

ma

ka

sto

å egentligen så har man inte så mycket att säga till om. Man har valt sina politiker 

h sedan är det dom då som kanske borde lyssna mer på medborgarna. Samtidigt så 

det ju så att man fått mandat utav medborgarna att ta besluten och då ska man vara 

insatt, bli så insatt och ta reda på så mycket av tjänstemännen så att man tar dom 

ta besluten och det kan ju vara lite svårt om man bara är ute och lyssnar. För om 

n bara följer vad alla säger hur skulle det se ut då? Det fungerar inte heller. Men 

nske att man borde lyssna lite mer än vad man gör idag när man gör sådana här 

ra övergripande saker som är svåra.”  

  Oppositionsråd  

 

Samtidigt beskrev ett flertal politiker att försök i form av olika mötesplatser gjorts i 

kommunen för att förbättra dialogen mellan politiker och innevånare. Dessa möten utnyttjas 

dock inte särskilt väl av kommuninvånarna, förutom vid de tillfällen då det är en fråga som 

skall behandlas som berör innevånarna mycket, till exempel när en skola skall läggas ned.  

 

En tjänsteman framhöll att det finns grupper som är mer eller mindre starka och att lobbying 

blivit allt vanligare. Samma tjänsteman nämnde också att politikerna sysslar med kon-

taktverksamhet inom olika geografiska områden.  

 

”Genom att man har det här får ju ändå medborgaren direktkontakt med nämn-

dens politiker på det här sättet som kan vara värdefullt. Man brukar uppleva att 

någon lyssnar på dom, även om dom inte alla gånger får igenom vad dom tycker. 

Men det finns ju exempel på där man tagit upp saker som man inte tyckt fungerat 

och där vi bör rätta till saker och ting.” 

   Förvaltningschef  
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6. Analys 
Vi kommer i detta kapitel att analysera vårt empiriska material med hjälp av våra teoretiska 

verktyg. Vi reder ut hur den politiska styrningen kan förstås och kapitlet mynnar ut i en 

modell som sammanfattar den politiska styrningen utifrån hur vi uppfattat den i vår studie. 

  

6.1 Den politiska styrningen 
En kommun är en institution och med det menas att det finns ganska entydiga förväntningar 

på vad en kommun är, många av dem finns i kommunallagen, andra enbart i vårt sätt att tänka 

om kommuner. För att kunna förstå den politiska styrningen djupare måste betraktaren göras 

medveten om det rådande institutionella arrangemanget dvs. samspelet mellan de institutioner 

som tillsammans bygger den politiska styrningen och som vi identifierat i vår studie. 

Institutionerna kan vara formella, dvs. explicita regler och anvisningar eller informella, dvs. 

tillämpade spelregler och outtalade överenskommelser (Johansson, 2002) 

 

6.1.1 Politisk styrning 

Den politiska styrningen kan förklaras som den demokratiska process där kommuninvånarna 

via val utser politiska företrädare till KF. Denna grundläggande föreställning kan sägas bestå 

av två viktiga faktorer, nämligen att det är medborgarna som väljer och att det är politikerna 

som företräder medborgarna.  Det är alltså medborgarnas kollektiva vilja som genom 

demokratiska val skall synliggöras och sedan ligga till grund för den politiska styrningen. 

Denna föreställning kan härledas ur grundförutsättningarna i det kommunala självstyret som 

innebär att medborgarna i kommunen skall ”styra sig själva” och att beslut skall fattas nära 

dem som berörs (Montin, 2002). I praktiken styr inte medborgarna själva utan kommunen 

karaktäriseras av en representativ demokrati där medborgarna genom fria val och politisk 

frihet väljer politiska företrädare att styra kommunen (Gustafsson, 1999). Det kommunala 

självstyret kan i sin tur sägas grunda sig i demokratins grundläggande styridé som enligt 

Westrup (2002) bygger på att den politiska ledningen i kommunen skall styra en verksamhet 

som i grund och botten är till för medborgarna. Politikerna erhåller således mandat av 

medborgarna att politiskt styra kommunen i den viljeinriktning som majoriteten av 

kommuninvånarna önskar. Denna föreställning är djupt förankrad inom kommunen och delas 

av både politiker och tjänstemän. 
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Den politiska styrningen kan också förklaras med hjälp av ideologi. De politiska partierna har 

olika ideologiska grundföreställningar om hur samhället skall styras och det är utifrån dessa 

som kommuninvånarna gör sina val. Dessa ideologiska föreställningar ligger också till grund 

för partiernas olika parti- och val program. Som politiker utgår man alltid i grund och botten 

från sitt partiprogram och således genomsyras alla beslutsprocesser av ideologiska 

föreställningar. Montin (2002) framhåller i linje med detta att det är i KF som den 

demokratiska transformeringen sker från särintressen till allmänintresse genom att partiernas 

direktvalda företrädare markerar sina och partiernas ståndpunkter i olika frågor, vilket i sin tur 

grundar sig i ideologi. Ideologierna kan också sägas skapa strukturer i vardagslivet inom 

kommunen, då samtliga inom kommunen känner till respektive partis grundläggande 

föreställningar. Detta medför att politiker och tjänstemän på förhand vet ungefär hur olika 

politiska företrädare kommer att agera i olika frågor vilket skapar stabilitet och social 

kontroll.  

 

Det kommunala självstyret och den ideologiska förankringen som förklaring till politisk 

styrning kan liknas vid det som Lundquist & Pierre (1995) benämner det politiskt-

demokratiska perspektivet, där kommunen beskrivs som en politisk arena och ett 

institutionellt system för demokrati och den lokala folkviljans förverkligande. Den 

grundläggande föreställningen kan således sägas grunda sig i en gemensam uppfattning om att 

de demokratiska värdena inom den kommunala verksamheten är oerhört elementära. De är så 

pass centrala att de inte på något vis får förbises och regleras därför via lagar och direktiv. 

Dessa kan således ses som formella och tvingande institutioner. 

 

Det finns dock en skillnad i fokus mellan politiker och tjänstemän beträffande den politiska 

styrningen. Ser vi till Montin (2002) och hans beskrivning av det politiska flödet så uppvisar 

ovanstående resonemang stora likheter med det första flödet, dvs. den politik som kommer in 

till KF och som grundar sig i att det bör finnas en överensstämmelse mellan de valda 

politikernas och väljarnas åsikter om innehållet i politiken. Detta flöde fokuserar politikerna 

på. Tjänstemännen å andra sidan fokuserar på det som Montin (2002) beskriver det andra 

flödet, dvs. den politik som ska ut i organisationen och verkställas i dom olika 

verksamhetsområdena.  
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6.1.2 Informell politisk styrning  

Samtidigt ges en entydig bild av både politiker och tjänstemän om att den politiska styrningen 

inte enbart kan förstås utifrån de ovan angivna förklaringarna. Ärenden förankras informellt 

och diskuteras långt innan det kommer upp till ett formellt beslutsfattande och de 

partipolitiska låsningarna är ofta mycket starka när ärendet väl kommer till KF. Det finns 

således en informell sida som är av stor betydelse för den politiska styrningen.  

 

Utifrån vår studie kan vi finna tre utmärkande karaktärsdrag för den informella politiska 

styrningen i Norrköpings kommun. Dessa är förankring av beslut baserat på ideologiska 

föreställningar (gruppmöten), att politiker strävar efter att uppnå en så bred politisk 

sammanslutning som möjligt i olika frågor (korridorförhandlande) samt förekomsten av 

opposition (oppositionen). 

 

6.1.3 Gruppmöten 

En viktig del i den politiska vardagen är olika former av gruppmöten. Dessa kan vara 

kommunfullmäktigegruppmöten, gruppmöten för kommunalråd respektive oppositionsråd 

samt partivisa gruppmöten där de förtroendevalda resonerar kring olika förslag. Detta stöds 

även av Gustafsson (1999) som betonar kommunfullmäktigegruppernas stora påverkan på den 

politiska styrningen. Under de partivisa gruppmötena formas en stor del av den politik som de 

olika partierna kommer att föra. Här träffas politikerna och samtalar och resonerar sig fram 

kring partiets politiska hållning i olika frågor.  De möten som särskilt betonas är de där 

majoriteten respektive oppositionen träffas för att förhandla sig fram till en linje som de 

gemensamt kan driva i KF. Dessa olika former gruppmöten kan alltså ses som informella 

politiska arenor, där en stor del av politiken äger rum. 

 

6.1.4 Korridorförhandlandet 

Det sker ett omfattande korridorsförhandlande, vilket innebär att oppositionen och majoriteten 

(och även tjänstemännen) ”inofficiellt” träffas och förhandlar kring politiska frågor. 

Korridorsförhandlandet handlar om hur politiker ska lägga upp det politiska arbetet och 

fungerar som ett sätt att inför varandra stämma av vilka politiska beslut som är möjliga och 

vilka som inte är det. Denna process är särskilt viktig då Norrköpings Kommun har en oklar 

politisk majoritet, vilket leder till ett omfattande politiskt spel som förs via informella kanaler. 
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Genom att både politiker och tjänstemän kommer överens i olika politiska frågor blir de 

politiska signalerna mycket tydligare.  

 

Intressant att beakta är dock att både gruppmöten och korridorsförhandlandet sker inofficiellt 

och det är således svårt för allmänheten att få insyn i dessa processer, trots 

offentlighetsprincipen.  

6.1.5 Oppositionen 

En specifik egenskap för den kommunala verksamheten är förekomsten av en opposition. 

Oppositionen innebär att det inom en och samma organisation finns element vars uppgift är 

att granska och ifrågasätta majoritetens beslut. Detta medför att oppositionen trots att de inte 

är i majoritetsställning är med och påverkar den politiska styrningen. I ett företag skulle en 

grupp som hela tiden ifrågasatte och stack käppar i hjulet ”rensas” bort då de skulle anses 

ineffektivisera verksamheten. Den generella uppfattningen i kommunen är dock att det är bra 

med en ”stark opposition” då det medför en högre kvalité på beslutsfattandet och således 

också en bättre politisk styrning. Förekomsten av en opposition blir extra tydlig under 

kommunfullmäktiges sammanträden som är öppen för allmänheten. Här visar politikerna 

offentligt upp sina politiska ståndpunkter och argumenterar och debatterar.  

 

6.1.6 Kollektiva föreställningar  

Gruppmötena, korridorsförhandlandet och oppositionen är företeelser som är djupt förankrade 

i kommunen. Både politiker och tjänstemän uppfattar dessa företeelser som naturligt 

förekommande i den kommunala verksamheten. Saknas kunskap om vilka spelregler som 

gäller inom dessa informella arenor har man som politiker eller tjänsteman mycket liten 

möjlighet att påverka den formella politiska styrningen. Dessa föreställningar är således 

kollektivt förankrade inom kommunen och kan ses som informella institutioner som både 

möjliggör och begränsar agerandet i den kommunala verksamheten.  

 

Sett ur ett mer traditionellt styrningsperspektiv skulle dessa tre karaktärsdrag ses som 

irrationella och ineffektiva. Inom kommunen är dessa dock taget-för-givna och uppfattas som 

en grundförutsättning för att den politiska verksamheten. Inom institutionell teori framhålls att 

organisationer snarare strävar efter att uppnå extern legitimitet framför intern effektivitet 

(Blomquist, 1996) vilket skulle kunna förklara att dessa beteendemönster inte ifrågasätts inom 

kommunen utan snarare uppmuntras.  
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De samtal och diskussioner som ständigt förs inom kommunen skulle kunna sägas ligga i linje 

med Brunssons (1998) tankar om att kommunen eftersträvar beslutsrationalitet framför 

handlingsrationalitet. Politikerna vill känna sig säkra i sina beslut och genom att på informell 

väg resonera sig fram med andra politiker, både med likasinnade och med politiker tillhörande 

andra partier, kan beslutskvalitén höjas. Genom denna process legitimeras också en stor del av 

den politiska styrningen då beslut hinner förankras i organisationen. Särskilt i stora politiska 

frågor är det eftersträvansvärt om alla stora partier är överens och att konsensus uppnås. Detta 

då ett eventuellt maktskifte annars skulle kunna innebära väldigt stora förändringar för den 

enskilde kommuninvånaren. Alltså eftersträvas inom kommunen att beslut fattas i 

samförstånd. När väl beslut har fattats är respekten stor för att beslutet efterföljs. Även de som 

var emot ett beslut ställer sig bakom och agerar för att effekterna ska bli så fördelaktiga som 

möjligt.  

 

Ser vi då till det politiska flödet som Montin (2002) beskriver förefaller det vara så att det 

första flödet, politiken som kommer in till KF till stor del styrs av en informell politisk 

styrning där korridorsförhandel och gruppmöten spelar en avgörande roll. Den politiska 

styrningen inom kommunen avgörs således ofta som tidigare nämnt via inofficiella kanaler 

där allmänhetens insyn är begränsad. Beslut är ofta fattade långt innan de når 

kommunfullmäktigesammanträdet där allmänheten tillåts delta. 

 

6.1.7 Institutionerna demokrati och rättvisa 

Vi har ovan redogjort för det institutionella arrangemang, dvs. samspelet mellan formella och 

informella institutioner som råder inom den kommunala verksamheten och som är av särskild 

betydelse för den politiska styrningen. Utmärkande för de formella institutionerna är de 

många lagar och direktiv som styr verksamheten i kommunerna. Samtidigt formas också den 

kommunala verksamheten av informella institutioner. Dessa institutioner grundar sig i sin tur i 

vissa värden som kommunen skall leva upp till. 

 

Den kommunala verksamheten bygger på grundprincipen att verksamheten är till för 

medborgarna. Detta i sin tur bygger på demokrativärden och rättvisevärden. 

Demokrativärdena innefattar principen om att medborgare genom val kan välja mellan 

politiska alternativ (Gustafsson 1999) och att medborgarna i kommunen skall ”styra sig 

själva” (Montin, 2002). Både politiker och tjänstemän framhåller att det genom demokratiska 

val, som i sin tur bygger på olika ideologiska föreställningar, etableras en politisk styrning. 
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Detta grundar sig i den politiska friheten och att man som medborgare skall kunna välja 

vilken politisk inriktning den kommunala verksamheten skall ha (ibid.)  

 

Demokrativärdena innefattar också den demokratiska processen som är trög och tar tid för att 

både opposition och medborgare skall hinna reagera. Detta grundar sig i att det bästa beslutet 

skall fattas utifrån medborgarnas kollektiva önskemål och behov. Genom förekomsten av en 

opposition som granskar och utvärderar höjs kvalitén på beslutsfattandet. Demokrativärdena 

förklarar således varför förekomsten av en opposition uppfattas som något positivt inom 

kommunen. 

 

Rättvisevärdena handlar i sin tur om att den kommunala verksamheten i olika avseenden skall 

vara rättvis och kännetecknas av fördelningen av service till och mellan 

kommunmedlemmarna (Brorström & Siverbo, 2001). Både politiker och tjänstemän är alla 

eniga om att hela den kommunala verksamheten är till för medborgarna och att deras 

huvudsakliga uppgift är att föra in väljarnas behov vidare i de politiska beslutsprocesserna och 

omvandla detta till olika former av service som medborgarna vid behov kan ta del av. 

Rättvisevärdena innefattar också att kommunen skall ha en god ekonomi (ibid.). Både 

politiker och tjänstemän framhåller ekonomin som en viktig faktor för att den politiska 

styrningen skall fungera effektivt. En god ekonomi skapar möjligheter att förverkliga politiska 

visioner som i sin tur ökar välfärden i samhället. En god ekonomi medför också att 

finansiering av dagens verksamhet inte behöver belasta kommande generationer, vilket i 

grunden anses vara orättvist (ibid.). En annan egenskap som går att härleda till rättvisevärdena 

är att man inom kommunen strävar efter att beslut skall fattas i samförstånd. Den informella 

styrningen bygger till stor del på att förankra beslut och komma överens över partigränserna 

innan formellt beslutsfattande sker. Detta bygger i grunden på att politikerna vill finna 

lösningar som så många partier och i förlängningen också medborgare ställer sig bakom 

(Brunsson, 1998). Beslut med få mandats övervikt där minoritetsintressen inte beaktas anses 

inte särskilt rättvist (Brorström & Siverbo, 2001). Även politiker och tjänstemän bör vara 

överens i olika politiska frågor då de politiska signalerna blir tydligare.  

 

De ovan nämnda värdena demokrati och rättvisa är djupt förankrade inom den kommunala 

verksamheten och kan således sägas vara institutionaliserade. De är också historiskt betingade 

och har en stark förmåga att finnas kvar inom organisationen. Med denna förklaring kan den 
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kommunala sektorns särskilda karaktäristika härledas till två institutioner, nämligen 

institutionen demokrati och institutionen rättvisa.  

 

6.2 Vilka krafter påverkar den politiska styrningen i 

Norrköpings kommun? 
Som vi tidigare nämnt är en generell uppfattning inom institutionell teori är att organisationer 

anpassar sig till sin institutionella omgivning och att omgivningen tillmäts stor betydelse 

(Blomquist, 1996). I vår studie har de intervjuade betonat att det finns externa krafter som kan 

ses som institutioner och som influerar den politiska styrningen i olika hög grad. De mest 

framträdande krafter kommer nedan att analyseras.  

 

6.2.1 Medborgare  

För att behålla sin legitimitet måste politikerna ta hänsyn till de krav som ställs av medborgare 

och intresseorganisationer. Medborgarna ger order uppifrån och ingen medborgare har någon 

speciell rätt att styra mer än någon annan (Brunsson, 1998). I vår studie framhåller politiker 

att medborgarnas direkta möjlighet att påverka styrningen utöver valet är begränsad. Detta 

kan med Brunssons (1998) förklaring ovan verka förvånande men ligger i linje med Bäck 

(2000) som diskuterar relationen mellan politiker och medborgare. Författaren menar att 

agenten (dvs. politikerna) agerar på principalens (dvs. medborgarnas) vägnar och skulle det 

visa sig att agenten inte skött sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt kan principalen i 

efterhand utkräva ansvar genom att vid nästa val välja en ny agent. Således har inte 

principalen någon möjlighet att påverka agentens arbete förutom vid val.  

 

Som politiker är det dock viktigt att lyssna på sina medborgare då dessa i grund och botten är 

skälet till att den kommunala verksamheten finns (Westrup, 2002). Politikerna är också noga 

med att poängtera att det är viktigt att ha kontakt med medborgarna men menar samtidigt att 

de fått ett förtroende av medborgarna att företräda dem i kommunala frågor. Det skulle också 

vara omöjligt att styra kommunen efter vad varje enskild medborgare tycker i olika sakfrågor. 

Montin (2002) för ett liknande resonemang och menar att den enskilde medborgarens intresse 

enligt den kommunala självstyrelsemodellen måste underordnas den partistyrda representativa 

demokratin. De politiker som har blivit valda av medborgarna har fått sitt mandat utifrån 
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löften om att kommunen skall styras på ett visst politiskt sätt och att vissa politiska mål skall 

uppnås. Indirekt har medborgarna därmed fått vara med och genom sin röst tala om för 

politikerna hur de vill att kommunen skall styras. 

 

Även om den enskilde medborgarens möjligheter att direkt påverka är begränsade har det 

blivit allt vanligare med lobbying och att medborgarna organiserar sig i olika 

intresseorganisationer för att få mer makt. Detta anses som positivt av politikerna men 

samtidigt uttrycker en av politikerna en fara i att vissa intressegrupper är för starka. 

 

6.2.2 Stat & Lagar  

Staten som institution har stor makt att påverka kommunens arbete, vilket främst sker genom 

lagstiftning och direktiv som kommunen måste anpassa sig efter. Enligt Pierre (1992) har 

detaljstyrningen av kommunerna minskat och den lokala autonomin har ökat, dvs. politiker 

och tjänstemän har mer att säga till om. Ändå upplever samtliga de intervjuade politikerna att 

det kommunala självstyret under senare år ha begränsats. Som förklaring till att det 

kommunala självstyret blivit inskränkt menar politikerna är att staten ålägger kommunen allt 

fler uppgifter utan att tillräcklig ekonomisk ersättning erhålls. Således får kommunen allt mer 

att göra med allt mindre resurser. Som exempel nämns olika rättighetslagar som t.ex. LSS3 

och maxtaxor som är väldigt kostnadsdrivande för kommunen och därmed låser upp 

politikernas möjlighet att förverkligande de politiska visionerna.  

 

Samtidigt framhåller tjänstemännen att statens betydelse och påverkan på det kommunala 

självstyret inte får överdrivas. Detta ligger i linje med Pierre (1992) som framhåller att 

tjänstemän i lägre grad än politiker anser att den statliga styrningen begränsar det kommunala 

självstyret. T.ex. menar en tjänsteman att Norrköpings kommun är en vårdande kommun och 

Jönköping en barnvänlig kommun vilket tyder på att kommuner till stor del kan påverka 

utformningen av verksamheten trots att mycket regleras i lag. 

 

6.2.3 Media 

Inom kommunal verksamhet kan vilken fråga som helst lyftas fram och politiseras. Media 

spelar här en stor roll genom att välja vilka frågor som skall lyftas fram och vilka frågor som 

                                                 
3  Lagen om stöd och service till funktionshindrade 
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läggs åt sidan. Således kan media som institution till stor del sägas influera den kommunala 

verksamheten. Media är offentlighetens blickfång och styr som sådan den politiska agendan. 

Media har således stor makt att influera den politiska styrningen. Opinionsstormar skapas lätt 

av media vilket politikerna är svaga för. 

 

Men samtidigt som media har stor makt att påverka politikernas arbete söker sig också 

politiker till media. Förhållandet mellan media och politiker är alltså ömsesidigt och det finns 

ett gemensamt utbyte. Politiker vänder sig ofta till media för att få hjälp att lyfta fram och 

belysa politiska frågor som inte har fått tillräcklig uppmärksamhet eller som partierna vill 

profilera sig med. Därmed blir media en viktig kanal för politikerna att aktivt offentliggöra 

politiska frågor.  

 

6.2.4 Rikspolitik och partitillhörigheten 

Den politiska styrningen i en kommun påverkas av rikspolitiken. Rikspolitiken kommer in via 

partiernas olika program. Även Gustafsson (1999) betonar rikspolitikens influenser. De frågor 

och den debatt som förekommer på riksnivå formar den politiska agendan för den kommunala 

debatten.  

 

Om vi ser till partitillhörigheten märks ingen skillnad bland politikerna i hur dessa uppfattar 

den politiska styrningen. Däremot medför partitillhörigheten att politikerna har olika 

ideologiska föreställningar och önskemål om hur kommunen skall styras. Således formas den 

politiska styrningen av partiernas partiprogram. Detta i sin tur medför att den politiska 

styrningen kan tänkas ändra inriktning beroende på vilket parti som har majoritet. Som vi 

dock tidigare nämnt strävar politikerna inom kommunen att uppnå konsensus mellan samtliga 

partier i beslutsfattandet, vilket skulle kunna tyda på att den politiska styrningen inte skulle 

förändras särskilt mycket även fast det skulle ske ett maktbyte inom kommunen.  

 

6.3 Förutsättningar för den politiska styrningen 

6.3.1 Förhållandet mellan politiker och tjänstemän 

Styrningen av kommunen kan sägas bestå av två former av styrning, där den ena styrningen 

baseras på den politiska ledningen och det man politiskt vill uppnå och den andra baseras på 

förvaltningen och hur man i praktiken ska verkställa den politiska viljeinriktningen. Detta 
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ligger även i linje med Montins (2002) första och andra flöde. För att den politiska styrningen 

skall fungera måste det politiska flödet fungera hela vägen från demokratiska val och politiska 

visioner ut till förvaltning och operativ verksamhet. Eftersom tjänstemännen är de som 

verkställer de politiska målen är de viktiga aktörer för att förstå den politiska styrningen.  

 

Inom Norrköpings kommun existerar en lång tradition av gott samarbete mellan politiker och 

tjänstemän, vilket är viktigt för den politiska styrningen skall fungera. Det måste ske en öppen 

dialog mellan dessa båda parter och förtroendekapitalet för varandra måste vara stort. Som 

politiker är det viktigt att vara stark och tydlig i sitt politiska arbete gentemot tjänstemännen 

och som tjänsteman är det viktigt att vara väl införstådda med att sin roll är att stödja 

politikerna i deras arbete. Även om tjänstemännen ofta initierar förslag till förändringar så 

utformas dessa förslag ofta utifrån att de först känt efter hos politikerna. Det är dock viktigt att 

politiker och tjänstemän inte blandar ihop sina respektive roller utan politikerna skall syssla 

med politik och tjänstemännen med förvaltning.  

 

Tjänstemännen ska alltså inte delta i själva beslutsprocesserna utan ska agerar rådgivare åt 

politikerna. Trots detta har förvaltningen en stor påverkan på den politiska styrningen då 

politiker sällan fattar beslut som ogillas av förvaltningen. Montin, 2002 menar att ett problem 

är att tjänstemän ibland kan komma att fungera som handledare åt politiker i deras politiska 

arbete. Tjänstemannen är sakkunnig inom sitt område och har på så vis stor makt att påverka 

det politiska beslutsfattandet. Politikerna uppvisar en stor medvetenhet om att tjänstemännen 

genom sitt kunnande har stora möjligheter att influera men menar samtidigt att det är de som 

slutligen avgör vilka politiska frågor som skall diskuteras och belsutas om.  

 

Politikerna förlitar sig på tjänstemännens kunskap och lämnar därmed ifrån sig en del av 

politiska styrningen till tjänstemännen givet det som står i uppdragsplanerna. Skulle 

tjänstemännen missbruka detta förtroende skulle inte den politiska styrningen fungera i 

praktiken utan kommunen skulle riskera bli tjänstemannastyrd. Politiker och tjänstemän är 

således mycket beroende av varandra men samtidigt gäller det att ha förtroende för varandra 

och vara tydliga i sina roller. 

 

Bland politiker och tjänstemän märks som tidigare nämnts en skillnad i fokus, då politiker 

fokuserar mer på de politiska visionerna och tjänstemännen fokuserar mer på ekonomi och 

förvaltning. Detta skulle kunna påvisa att både politiker och tjänstemän är på det klara med 
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sina respektive roller och uppgifter. Dock får inte fokus medföra att politiker eller tjänstemän 

tappar ett helhetsperspektiv. Både politiker och tjänstemän måste se till båda flödena för att 

den politiska styrningen skall fungera effektivt. Politikernas uppgift är att styra genom 

politiska visioner men ytterst viktigt är också deras förmåga att aktivera förvaltningen. För 

tjänstemännen gäller det att driva den operativa verksamheten men samtidigt att ha förmågan 

att lyssna på politikerna och omvandla deras visioner till kommunal verksamhet.  

 

6.3.2 Kompetens 

Politikernas kompetens är enligt vår studie en förutsättning för den politiska styrningen då 

graden av kompetens medför hur mycket den enskilde politikern kan influera beslutsprocesser 

och således också den politiska styrningen. Detta stöds även av Gustafsson (1999) som menar 

att partiernas lokala organisation genom deras nominering av kandidater till KF är särskilt 

betydande. Det krävs således att partierna nominerar kandidater till kommunfullmäktige som 

är kompetenta nog att klara av uppdraget att politiskt styra kommunen. Kompetens innefattar i 

sin tur social förmåga, graden av allmänbildning, civilkurage och förmågan att debattera. 

Eftersom en stor del av den politiska styrningen förs via informella kanaler blir den sociala 

kompetensen extra viktig för att kunna påverka. Har en politiker ett stort kontaktnät och goda 

relationer till andra politiker och tjänstemän verkar det vara så att denne i hög grad kan 

påverka det informella beslutsfattandet.  

 

6.3.3 Tydlighet 

Nära sammankopplat med kompetensbegreppet är politikernas förmåga att vara tydliga i sina 

budskap. För att förvaltningen skall kunna driva den kommunala verksamheten efter de 

politiska viljeinriktningarna krävs det att politikerna ger tydliga riktlinjer och klara beslut. 

Montin (2002) belyser problem förknippade med relationen mellan politiker och tjänstemän 

och skriver att kommunala förvaltningschefer ofta måste uttolka oklara och vaga politiska 

beslut. Detta i sin tur kan innebära att det formellt tagna politiska beslutet tolkas annorlunda 

av tjänstemannen och därmed får en annan innebörd i verksamheten. Genom att politikerna är 

tydliga i sitt arbete så minskar risken för feltolkningar av tjänstemännen. 
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6.3.4 Uppföljning 

En annan mycket viktig förutsättning för att den politiska styrningen skall fungera är att 

uppföljning och utvärdering av verksamheten fungerar väl. Detta kommer att diskuteras mer 

utförligt nedan under stycke 6.4 Analys av uppdragsmodellen kopplat till ekonomisk styrning.   

 

6.4 Analys av uppdragsmodellen kopplat till ekonomisk 

styrning. 
Följande kommer vi att analysera hur den politiska styrningen förs ut i verksamheten då den 

politiska styrningen är verkningslös om den inte förmedlas ut i organisationen. Vi kommer att 

fokusera på de styrmedel som Norrköpings kommun använder sig av och analysera dessa 

utifrån vår teoretiska referensram. Därefter kommer detta att kopplas samman till vår 

diskussion rörande det institutionella arrangemanget. 

 

Varje organisation, oavsett om det är en kommun eller ett företag måste tampas med 

problemen att samordna kollektiv handling. Styrning handlar generellt om att påverka 

mänskligt beteende och uppnå målkongruens inom organisationen (Anthony & Govindarajan, 

2003).  I en kommun kompliceras styrningen av att det finns två olika grupper, politiker och 

tjänstemän, som har olika funktioner och i grunden olika fokus. För politikerna är politiska 

visioner och mål viktiga medan det för tjänstemännen handlar om att driva en så effektiv 

verksamhet som möjligt inom uppställda ramar.      

 

Våra respondenter förklarar att den politiska styrningen handlar om att politiker skall förvalta 

det politiska uppdraget och förverkliga de politiska mål de har i sitt parti- eller valprogram. 

Den politiska ledningen skall influera tjänstemännen inom kommunen att implementera de 

politiska viljeinriktningarna, dvs. de ska med tjänstemännens hjälp omvandla politiska mål till 

kommunal verksamhet. För att kunna styra kommunen i riktning mot uppsatta politiska mål 

behövs hjälpmedel i form av styrmedel. I Norrköpings kommun använder man sig av en 

uppdragsmodell som har ett centralt inslag av budget.  

 

För att tydliggöra styrningskedjan i uppdragsmodellen använder vi oss av de tre nivåerna som 

Bakka et al (1999) benämner strategisk, taktisk och operativ nivå.  
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Figur 5. Styrningskedjan i Norrköpings kommun, 
egen bearbetning efter Bakka et al, 1999 (s. 237) 
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• Den strategiska nivån inom kommunen kan hänföras till den politiska ledningen (KF 

och KS) som formar en vision och övergripande politiska mål i program.  

• Programmen ligger sedan till grund för hur politikerna i nämnderna utformar 

uppdragsplaner tillsammans med tjänstemännen på förvaltningskontoren och kan 

sägas utgöra den taktiska nivån inom kommunen. Uppdragsplanerna omvandlar och 

konkretiserar således de strategiska målen till att bli taktiska mål.  

• Det sista steget är att omvandla de taktiska målen till operativa mål, vilket i 

kommunen görs av förvaltningen ut till enheterna genom upprättande av 

verksamhetsplaner (här är dock inte politikerna inblandade).  

 

Styrningen av Norrköpings kommun har blivit mycket tydligare nu än den var tidigare då man 

använde sig av den så kallade beställar-utförarmodellen. Den gamla modellen innebar en 

otydlig ansvarsfördelning och bristfällig uppföljning och den politiska styrningen blev lidande 

då politikerna inte kände att de hade kontroll över att tagna beslut efterföljdes. Den nya 

modellen innebär en tydligare ansvarsfördelning och en bättre uppföljning. Enligt Merchant & 

Van der Stede (2003) är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning då ansvar måste kunna 

utkrävas om mål inte uppfylls. Även om ansvarsfördelningen blivit mer tydlig är det mycket 

sällan som missbruk av ansvar leder till repressalier. Således kan vi inte finna kopplingen 

ansvar-belöning-bestraffning som Merchant (2003) menar är viktig för en effektiv styrning. 
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Samtidigt kompliceras situationen av att majoriteten av de förtroendevalda politikerna arbetar 

kan sägas arbeta ideellt och alltför hårda repressalier skulle troligtvis medföra att många 

avstod från att anta politiska uppdrag. 

 

Den nya modellen har också medfört en bättre uppföljning då kopplingen mellan mål och 

handling tydliggjorts i och med uppdragsplanerna. En väl fungerande uppföljning är särskilt 

viktigt inom kommunal verksamhet då den politiska ledningen, som Westrup (2002) skriver, 

behöver få information underifrån och upp för att kunna bedöma verksamhetens framgång i 

förhållande till övergripande mål och strategier. Inom kommunen finns inga intäkter eller 

vinst som kan påvisa organisationens framgång (Anthony & Govindarajan, 2003) och därför 

måste styrningen ge sådan information annars riskerar politikerna att förlora kontrollen över 

verksamheten som de ansvarar för (Westrup, 2002). Även Vedung (1991) framhåller att 

uppföljning inom kommunal verksamhet viktig i kontrollsyfte då politikerna måste kunna 

kontrollera att förvaltningen sköter sitt uppdrag eller om resurserna behöver omfördelas. 

 

Uppdragsmodellen i Norrköpings kommun uppvisar stora likheter med målstyrning som 

Johansson (1995) menar flitigt kom att användas av kommuner i Sverige under slutet av 

1980-talet. Som ovan beskrivits styr ju politikerna genom uppsatta mål. Trots detta hävdar 

nästan samtliga politiker och tjänstemän att uppdragsstyrningen inte går att jämställa med 

målstyrning då uppdragsmodellen anses vara mycket mer konkret. I styrningslitteratur (se 

t.ex. Merchant & Van der Stede) nämns ofta att offentliga sektorn har många vaga och oklara 

mål och att detta är ett styrproblem då det blir svårt att följa upp verksamheten. Otydliga mål 

var ett problem i den tidigare beställar/utförarmodellen då kommunen hade mellan 250-270 

mål som inte gick att följa upp men detta problem har minskat i och med uppdragsmodellen 

då de politiska målen på ett bättre sätt kan konkretiseras mot de ekonomiska. En förklaring till 

att respondenterna inte vill jämföra målstyrning med uppdragsmodellen kan vara att 

Norrköpings Kommun har utvecklat sin målstyrning, vilket kan sägas gå i linje med Montins 

(2002) resonemang om att många kommuner utvecklat en andra och tredje generationens 

målstyrning som bättre skall passa den kommunala verksamheten.  

 

Ur ett traditionellt styrningsperspektiv är påverkbarhetsprincipen mycket central, dvs. en 

person ska inte ansvara för något denne inte kan påverka (Anthony & Govindarajan, 2003). I 

kommunen försvåras styrningen av att det är tjänstemännen som skall utföra det operativa 

arbetet men det är politikerna som har det övergripande ansvaret för verksamheten då de är 
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demokratiskt valda. Detta medför krav på att politikerna måste vara väldigt tydliga och 

kommunicera med tjänstemännen så att de tillsammans kan hitta en tillfredställande lösning 

som överensstämmer med de politiska målen, då dessa ofta är högre satta än de ekonomiska 

möjligheterna.  Westrup & Staffansson Pauli (1995) menar att kommunikationen mellan 

politiker och tjänstemän är särskilt viktig för att uppnå den tydlighet som krävs i den politiska 

styrningen och på så vis stärka det politiska inflytandet över verksamheten. Detta stöds av 

respondenterna som menar att dialogen är viktig och att rollerna, politiker beslutar, 

tjänstemännen utför, måste vara tydliga. Den nya uppdragsmodellen kan således säga ha tagit 

hänsyn till detta förhållande mellan politiker och tjänstemän vilket tydliggjorts då dessa 

tillsammans diskuterar och tar fram uppdragsplaner där de ekonomiska målen 

överensstämmer med de politiska.  

 

Som vi tidigare nämnt utgör budgeten ett centralt inslag i uppdragsmodellen. Inom kommunal 

verksamhet regleras budgeten enligt kommunallagen, där det står att kommunen är skyldig att 

varje år upprätta en budget för kommande år (KL 8:4-11). Budgeten skall också enligt lag 

vara balanserad så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8:4). Norrköpings kommun 

skriver att budgeten är en del av verksamhetsplanering för att konkret dimensionera och 

samordna aktivitet för ett gemensamt mål under en beslutad tidsperiod (förslag till styrmodell) 

vilket verkar stämma överens med Brorström et al (1999) som beskriver budgeten som ett 

resursfördelningsverktyg. 

 

Många författare framhåller att budgeten har stor betydelse för styrning av den kommunala 

verksamheten. Brorström et al (1999) framhåller att styrning i kommun och landsting innebär 

budget, liksom Gustavsson (1999) som menar att de folkvalda representanterna kan styra 

genom budget. Både politiker och tjänstemän som framhåller att budgeten är det enskilt 

viktigaste styrverktyget då den anger de yttre ekonomiska ramarna för verksamheten. Dock 

märks hos politikerna överlag en ovilja att säga att de styr genom budgets utan de trycker 

istället på att det är programmen och uppdragsplanerna skall styra kommunens verksamhet 

och att budgeten inte får ta död på de politiska visionerna. Några politiker säger uttryckligen 

att det läggs för stort fokus på budgetarbete och att detta styr för mycket. Detta anser vi beror 

på att politikerna vill styra genom politiska mål och inte ekonomiska. Om politikerna enbart 

styr genom budgets skulle det innebära att styrningen av kommunen endast baseras på 

ekonomiska fakta vilket i praktiken skulle innebära att tjänstemännen som till stor del är 
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ansvariga för att ta fram underlagen får väldigt stor makt. Samtidigt skulle den politiska 

styrningen begränsas av att de politiska visionerna inte tas tillräcklig hänsyn till. 

 

Tjänstemännen har överlag en positiv inställning till budgets och framhåller att de lägger ner 

mycket tid och arbete på dessa. Både politikerna och tjänstemännen betonar att budgeten har 

utvecklats och att detaljstyrningen är borta. Man nämner även att långsiktigt tänkande har 

blivit viktigt då kommunen har börjat använda sig av treårsbudget. Både politiker och 

tjänstemän vill i högre grad koppla uppföljningsarbete till budgeten, något som gjorts och 

fungerar bra i t.ex. Vård och Omsorgsnämnden. Vi finner dock inget stöd för att budgetarbetet 

i Norrköpings Kommun skulle bedrivas slentrianmässigt på det sätt som Anthony & 

Govindarajan (2003) menar kan vara vanligt inom icke-vinstdrivande organisationer.  

 

6.4.1 Styrning kopplat till det institutionella arrangemanget 

Den kommunala verksamheten grundar sig i föreställningar om vad en kommun är och hur 

den bör agera. Som framkommit tidigare i analysen kan kommuners särskiljande 

karaktäristika härledas ur två grundläggande institutioner, nämligen demokrati och rättvisa. 

Dessa institutioner både begränsar och möjliggör handlingsutrymmet i den kommunala 

organisationen och således måste styrningen anpassas till förekomsten av dessa.  

 

För att den politiska styrningen skall fungera effektivt, från politiker till tjänstemän och ut i 

den operativa verksamheten krävs en styrmodell som förmedlar de politiska målen ut i hela 

organisationen. NPM-vågen innebar att framgångsrika styrmodeller från den privata sektorn 

kopierades till den offentliga verksamheten utan att hänsyn togs till det speciella 

institutionella arrangemanget. Detta ledde i sin tur till otydlig ansvarsfördelning, otydliga 

roller samt en otillfredsställande uppföljning och således blev den politiska styrningen 

lidande. Detta kan förklaras av Brunsson (1998) och hans resonemang om institutionell 

förvirring som innebär att institutioner ”lånar” enskilda attraktiva element från andra 

institutioner utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Genom att ”låna” styrmodeller från den 

privata sektorn anpassade för företagets institutionella arrangemang utan anpassning till den 

kommunala sektorns institutionella arrangemang blev effekterna negativa. Detta ligger även i 

linje med Lundqvist & Pierre (1995) som menar att lösningar ofta snabbt anammas med nya 

styrsystem, regelverk och organisationslösningar utan kunskap över dessa modellers 

träffsäkerhet eller vilka nya problem som kan uppstå i och med införandet av dessa nya 

modeller.  
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Den nya uppdragsmodellen som kommunen nu använder sig av har medfört att den politiska 

styrningen blivit bättre. Ansvarsfördelningen och rollerna har tydliggjorts samtidigt som 

uppföljning och utvärdering har förbättrats. Enligt demokratiprincipen ska de folkvalda 

politikerna ha det övergripande ansvaret för verksamheten vilket även regleras i lag, trots att 

det är tjänstemännen som har möjlighet att påverka det operativa arbetet. Detta medför att 

kommunikation mellan politiker och tjänstemän är väldigt viktigt vilket även stöds av 

Staffansson Pauli & Westrup (1995) som menar att just kommunikation är särkilt viktigt för 

styrning inom kommunal verksamhet. Framtagandet av uppdragplanerna medför också en 

ökad dialog mellan både politiker och tjänstemän och bidrar således till att politiska målen 

förankras i organisationen.  

 

Programmen och uppdragsplanerna bidrar också till en ökad tydlighet i de politiska 

budskapen, vilket är viktigt för att tjänstemännen skall kunna göra ett bra arbete. Eftersom det 

också är svårt att utkräva ansvar eller ”straffa” politiker trots att det är de som enligt lag har 

det övergripande ansvaret för den kommunala verksamheten ökar kraven på uppföljning och 

utvärdering så att eventuella fel och brister kan upptäckas i tid. 

 

Lundqvist (1998) menar att demokratiska värden fick stå tillbaka för ekonomiska under NPM-

vågens intåg i kommunerna. Den utveckling vi kan se i Norrköpings kommun från beställar-

utförarmodellen till uppdragsmodellen kan ses som ett steg mot att demokratiska värden åter 

sätts i fokus inom kommunen. Den nya styrmodellen har alltså skapat förutsättningar för att 

den politiska styrningen då politikerna känner att de återfått kontrollen. Detta kan således 

tolkas som att den nya styrmodellen har anpassats till det rådande institutionella 

arrangemanget i kommunen.  

 

6.5 Modell politisk styrning 
Vår ovanstående analys har hjälpt oss förstå den politiska styrningen och vårt resultat mynnar 

ut i nedanstående modell. Det gråa fältet representerar den politiska styrningen utifrån hur vi 

har uppfattat den i Norrköpings kommun. Den politiska styrningen börjar med att 

medborgarna väljer politiska företrädare till KF att styra kommunen i en viss politisk riktning.   

Den politiska styrningen formas i sin tur genom samspelet mellan de formella och informella 

institutionerna som vi beskrev tidigare och grundar sig i insititutionerna demokrati och 

rättvisa. För att förstå den politiska styrningen måste vi även ta hänsyn till den omgivande 

institutionella miljön. Därefter skall de politiska målen förmedlas ut i verksamheten vilket 
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uppnås genom användandet av styrmedel anpassade för den kommunala kontexten. 

Förekomsten av budget blir givet då det är ett lagstadgat krav som kommunerna måste rätta 

sig efter. Det andra styrmedlet, i Norrköpings fall, uppdragsmodellen bygger på att politikerna 

och tjänstemännen tillsammans utformar uppdragen utifrån de politiska program som är 

fattade i KF. Detta skapar en samstämmighet mellan politiska mål/visioner och ekonomiska 

resurser. De mål förvaltningen får måste vara tydliga så att de är möjliga att följa upp då detta 

är en av få möjligheter som politikerna har att styra verksamheten som de är ansvariga för. 
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Figur 6. Politisk styrning i kommunal verksamhet 
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7. Slutsatser
I detta kapitel presenteras våra slutsatser som knyter ihop uppsatsen och besvarar 

undersökningsfrågorna på ett kortfattat sätt. 

 

Syftet med denna studie har varit att utforska begreppet politisk styrning inom kommunal 

verksamhet. I ovanstående analys har vi redogjort för de formella och informella institutioner 

samt externa krafter som måste tas hänsyn till för att förstå den politiska styrningen. Vi har 

även belyst de faktorer som kan anses vara en förutsättning för att den politiska styrningen 

skall fungera.  

 

Den politiska styrningen inom en kommun handlar övergripande om att förverkliga de 

politiska visionerna inom givna ekonomiska ramar och kan förstås som ett samspel mellan 

formella och informella institutioner.  

 

Den formella politiska styrningen i en kommun kan förklaras som den process där 

medborgarna genom demokratiska val utser politiska företrädare till KF att styra kommunen i 

en viss politisk inriktning. Det är således medborgarnas kollektiva vilja som genom 

demokratiska val synliggörs och som skall ligga till grund för den politiska styrningen. Den 

politiska styrningen kan också förklaras med hjälp av ideologier. De politiska partierna har 

olika ideologiska inriktningar och det är utifrån dessa som kommuninvånarna gör sina val. 

Denna process regleras i stort av formella institutioner i form av lagar och direktiv. De 

ideologiska inriktningarna är i sin tur djupt förankrade och genomsyrar beslutsprocesserna 

inom en kommun. Den formella politiska styrningen kan alltså sägas ske i KF där formella 

beslut fattas styrda av ideologiska värderingar. 

   

Vidare har vi funnit att det finns ytterligare en dimension av den politiska styrningen som inte 

är formellt reglerad utan bygger på informella institutioner. Det är här som en stor del av det 

reella beslutsfattandet sker genom partiernas gruppmöten, korridorförhandlande, opposition 

samt övrigt politiskt spel. Den politiska styrningen avgörs således till stor del via inofficiella 

kanaler där allmänhetens insyn är mycket begränsad. I vår fallstudie har denna styrning varit 

särskilt märkbar då den aktuella kommunen haft en oklar politisk majoritet. Saknas kunskap 

om de spelregler som gäller på dessa informella arenor har man som politiker eller tjänsteman 

svårt att påverka den formella politiska styrningen. Således både möjliggörs och begränsas 

den politiska styrningen av dessa informella institutioner.  
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De formella och informella institutioner som kan sägas utgöra det institutionella 

arrangemanget för en kommun grundar sig i sin tur i två grundläggande institutioner, 

demokrati och rättvisa. Dessa två institutioner utgör grunden för de egenskaper som kan säga 

karaktärisera kommunens verksamhet. Institutionen demokrati innefattar att medborgare har 

rätt till fria politiska val och att kommunen skall styras efter medborgarnas kollektiva vilja. 

Institutionen rättvisa handlar om att kommunens verksamhet skall vara rättvis i olika 

avseenden. Denna innefattar också att kommunen eftersträvar att beslut fattas i samförstånd 

då lösningar som så många partier som möjligt ställer sig bakom också i förlängningen 

innebär att även medborgarna ställer sig bakom dessa.  

 

Grundförutsättningen för den politiska styrningen är således den demokratiska process där 

medborgarna genom val utser politiska företrädare att företräda dem samt styra och ansvara 

för den kommunala verksamhetens utformning. Förutsättningen för att detta skall fungera är 

att de kandidater som nomineras till de politiska uppdragen är kompetenta och således har den 

lokala partiorganisationen ett stort ansvar. Inom detta kompetensbegrepp, som till stor del är 

individberoende, ryms egenskaper såsom allmänbildning, erfarenheter av det politiska 

systemet, social förmåga, civilkurage samt förmågan att lyssna till medborgarna och 

representera deras intressen. Särskilt politikernas sociala kompetens är viktig då personliga 

relationer och kontaktnät är viktiga för att kunna påverka den informella politiska styrningen. 

 

Det är också viktigt att samarbetet mellan politiker och tjänstemän fungerar väl samt att det 

finns ett förtroende dem emellan. Politikerna måste vara tydliga i sina politiska budskap och 

ha förmågan att lyssna och ta till sig av vad tjänstemännen har att säga, då det är dessa som är 

närmast den operativa verksamheten. Det är dock viktigt att dessa roller inte blandas ihop utan 

politikerna skall styra politiskt och tjänstemännen skall bistå med information och förvalta.  

 

Tydlighet i de politiska budskapen är också en förutsättning för att den politiska styrningen 

skall fungera och grundar sig i starka och kompetenta politiker. Ett väl fungerande samarbete 

mellan politiker och tjänstemän kännetecknas således av tydlighet, förtroende och dialog.  

 

Ytterligare en förutsättning är att uppföljningen och utvärderingen av den kommunala 

verksamheten fungerar bra. Politiker behöver få fram information underifrån för att kunna 

bedöma verksamhetens framgång annars riskerar dessa att förlora kontrollen över den 
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verksamhet de är ansvariga för. Förutsättningarna för att den politiska styrningen skall 

fungera kan därmed sammanfattas följande: 

 

• Ett väl fungerande samarbete mellan politiker och tjänstemän 

• Kompetenta politiker 

• Tydlighet i de politiska budskapen  

• En väl fungerande uppföljning  

 

Dessutom måste externa krafter specifika för den kommunala kontexten tas i beaktande för att 

vi ska kunna förstå den politiska styrningen. Dessa olika krafter påverkar i olika hög grad den 

politiska styrningen och de mest framträdande är följande:  

 

• Medborgarna som genom demokratiska val bestämmer kommunens politiska 

inriktning. 

• Staten som genom lagar och direktiv reglerar kommunernas handlingsutrymme.   

• Media som har stor makt att påverka den politiska agendan genom att skapa opinion. 

• Rikspolitiken som kommer in i kommunen via partiprogrammen och som formar den 

kommunala debatten. 

• Ekonomin som avgör vilket utrymme det finns i kommunen för att styra politiskt.  

 

För att den politiska styrningen skall fungera effektivt, från politiker till tjänstemän och ut i 

den operativa verksamheten krävs en styrmodell som förmedlar de politiska målen ut i hela 

organisationen. Den nya uppdragsmodellen att ansvarsfördelningen och rollerna har 

tydliggjorts samtidigt som uppföljning och utvärdering har förbättrats. Politikerna känner att 

de återfått den politiska styrningen. Detta kan tolkas som att den nya uppdragsmodellen har 

anpassats efter det institutionella arrangemang som råder för den kommunla verksamheten.  

 

Vår slutsats är sammanfattningsvis att den politiska styrningen kan förstås som dels en 

formell politisk styrning dels en informell politisk styrning. Dessa regleras av både formella 

och informella institutioner som har sin grund i två grundläggande institutioner, demokrati 

och rättvisa. Dessa institutioner bidrar i sin tur till att kommunen som organisation handlar på 

ett visst sätt och detta institutionella arrangemang måste förstås av både politiker och 

tjänstemän för att den politiska styrningen skall fungera framgångsrikt.   
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8. Reflektion 
Nu har studien lidit mot sitt slut och vi kommer i det följande att presentera de reflektioner vi 

gjort under arbetets gång. Vi kommer sedan att avsluta uppsatsen med förslag på framtida 

studier.  

 

Något som vi reflekterat över är att den kommunala verksamheten skall vara offentlig. Dock 

tyder mycket på att en stor del av den politiska styrningen sker informellt bakom stängda 

dörrar där medborgarna saknar insyn. Ofta är politikerna redan överens när ärenden når KF 

och förs fram i offentlighetens ljus och därmed styr politikerna vad vi som medborgare får ta 

del av trots att kommunerna omfattas av offentlighetsprincipen. Även förhållandet till media 

påvisar detta då politikerna vänder sig till media för att få vissa politiska frågor belysta och 

därigenom väljer kommunen återigen vilka diskussioner som offentligheten får ta del i. Hur 

offentlig är egentligen den kommunala verksamheten? 

 

Vi har under studiens gång också funnit att den politiska styrningen är väldigt beroende av hur 

förhållandet mellan politiker och tjänstemän fungerar. Som politiker är det viktig att vara 

tydlig i sin roll och i sina budskap för att den politiska styrningen skall fungera. Men det är 

också viktigt att politikerna inte endast fokuserar på de politiska visionerna utan dessa måste 

kopplas till vad som i verkligheten är möjligt att uppnå. Detta är beroende av politikers 

möjlighet att uttnyttja sin förvaltningsapparat. Tjänstemännen å sin sida måste också vara 

tydliga i sina roller som rådgivande och verkställande organ gentemot politikerna. Samtidigt 

är det viktigt att tjänstemännen inte bara fokuserar på den operativa verksamheten utan också 

fokuserar på vad det är politikerna vill. Både politikers arbete och tjänstemännens arbete 

måste alltså genomsyras av ett helhetsperspektiv för att den politiska styrningen skall fungera 

effektivt. 

 

Således vill vi avsluta vår reflektion med att instämma med Berg et al (1998) som framhåller 

att:  

 

Effektiv styrning är summan av politisk beslutsförmåga och tjänstemannamässig 

handlingskraft. 

 Källa: Berg et al 1995 (s.138). 
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8.1 Metodreflektion 
De politiker och tjänstemän vi har valt att intervjuva har varit högt uppsatta inom den 

kommunala organisationen vilket vi tror kan medföra en risk att dessa ger ”politiskt korrekta” 

svar. De politiker och tjänstemän vi intervjuat har alla många år inom den politiska världen 

bakom sig vilket medför att dom känner till det politiska spelet väl. Särskilt relationen mellan 

politiker och tjäsntemän som bygger på stort förtroende kan riskeras skadas om ”fel” 

information kommer fram och då kanske den intervjuade väljer att inte vara helt ärlig i sina 

svar till oss. Samtidigt måste vi som forskare utgå från att våra respondenter försöker svara så 

sanningsenligt som möjligt på våra frågor.  

 

Vi valde i denna studie att låta intervjupersonerna få läsa igenom och godkänna det insamlade 

materialet. Fördelen med detta förfarande är att om vi uppfattat något på fel sätt kan den 

intervjuade korrigera detta. Nackdelen är dock att det kan komma krav på ändringar som 

framställer den intervjuade på ett mer fördelaktigt sätt, vilket kan sägas försämra studiens 

kvalité. Några utav våra responenter bad om att få göra vissa ändringar i vår empiri. Dessa var 

dock endast språkliga korrigeringar som inte ändrade innehållet i sig. Således upplevde inte vi 

någon nackdel med att skicka tillbaka materialet för godkännande. Trots allt ställer faktiskt 

respondenterna upp med sin tid och kunskap frivilligt vilket vi är mycket tacksamma för. Vill 

intervjuaren inte att respondenterna skall få en möjlighet att läsa och eventuellt korrigera 

måste denne vara väldigt tydlig med att förklara vad det innebär att vara med i studien.   

 

8.2 Framtida forskning 
Vår studie har påvisat att enskilda politiker med hög kompetens kan påverka den politiska 

styrningen i kommuner och vi anser att det ur ett demokratiskt perspektiv vore intressant att 

studera hur mycket enskilda politiker eller tjänstemän verkligen kan påverka och bestämma. 

Detta skulle kunna göras genom att forskaren på plats följde politiker och tjänstemän under 

deras vardag och studerade hur beslut fattas genom de informella kanalerna.   

 

Det skulle också vara mycket intressant att följa de beslutsprocesser som sker inom 

kommunen för att se hur politiska beslut som tas ”omvandlas” till operativ verksamhet. Denna 

studie skulle kunna genomföras på så vis att forskaren följer ett ärende från beredning till 

beslut i KF och sedan närmare studerar hur själva genomförandet fortlöper. 
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En annan intressant studie att jämföra med vår är att studera hur de anställda längre ut i den 

kommunala organisationen uppfattar den politiska styrningen. Denna studie skulle kunna 

utformas på liknande vis som vår men att högt uppsatta politiker och tjänstemän istället byts 

ut mot personal som arbetar ute på en eller flera enheter.   
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9 Källförteckning
 

Primära källor 
Personliga intervjuer: 

 

Befattning Datum Plats Längd (ca tid)
Chefsekonom  2005-03-22 Norrköpings kommun* 13:15 – 14:45 
Kommunstyrelsens Ordförande 2005-03-23 Norrköpings kommun* 13:30 – 14:30 
Controller 2005-03-30 Norrköpings kommun* 13:15 – 14:45 
Oppositionsråd  2005-03-30 Norrköpings kommun* 15:00 – 16:15 
Förvaltningschef 2005-03-31 Norrköpings kommun* 08:00 – 09:30 
2: e vice ordf. kommunfullmäktige 2005-04-04 Norrköpings kommun* 10:00 – 11:30 
Administrativ chef 2005-04-04 Norrköpings kommun* 15:00 – 16:00 
Kommunalråd 2005-04-05 Norrköpings kommun* 13:00 – 14:15 
Oppositionsråd 2005-04-14 Norrköpings kommun* 10:30 – 11:45 
Kommundirektör 2005-04-22 Norrköpings kommun* 08:00 – 09:15 
Ordförande kommunfullmäktige 2005-04-22 Norrköpings kommun* 09:30 – 11:00 

*På den intervjuades arbetsplats 
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-Politisk styrning i kommuner- 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Berätta kort om vad du gör i kommunen? 

2. Vilken styrform använder sig Norrköpings kommun av? 

3. Varför tror du att man har valt denna? Fördelar/nackdelar? 

4. Vad är styrning? 

5. Vad anser du vara organisationsspecifikt för kommuner med avseende på styrning, 

skiljer sig Norrköpings kommun från detta? 

6. Vad påverkar/formar styrningen i Norrköpings kommun?  

7. Vad begränsar styrningen? 

8. Vilken roll har budgeten som styrmedel? 

9. Känner du att du kan påverka styrningen i kommunen? 

10. Vem anser du har störst möjlighet att påverka styrningen i kommunen? 

11. Hur stort utrymme finns det för effektiv styrning i en kommun? 

12. Vad är politik? 

13. Man brukar säga att kommuner är politiskt styrda organisationer. Vad menas med 

detta begrepp? 

14. Vilka är förutsättningarna för att den politiska styrningen skall fungera? 

15. Vad begränsar den politiska styrningen? 

16. Hur stort utrymme finns det för politisk styrning i en kommun?  

17. Vad är viktigt i förhållandet mellan politiker och tjänstemän? 

18. Hur är det att arbeta inom en politiskt styrd organisation? 

19. Tycker du att besluten i kommunfullmäktige är tydliga för nämnder och förvaltning? 

20. Hur fungerar samarbetet mellan KS, KF, nämnder och förvaltning? 
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