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Abstract

In this paper, I have chosen to make a comparison between the two municipalities Piteå and 

Skellefteå and how they have implemented the reform known as New Public Management

within their local governments. I have also studied more in detail, what New Public 

Management really is.

To my assistance, I had four informants from the municipalities. I made interviews with them 

at their offices and each interview took between 30 to 40 minutes. I used a list of questions for 

every interview and that list contained eighteen questions. Apart from these questions I also 

asked a series of questions which I had not written down, but which were concerning matters 

that arose during the interviews.

The results that I received were almost what I expected them to be. The two municipalities 

were both developing towards the same direction and there were numerous similarities 

between the two of them.

Keywords: decentralization, New Public Management, efficiency, development, reform.
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Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag valt att göra en jämförelse mellan de två kommunerna Piteå och 

Skellefteå och hur de har använt sig utav implementeringen av New Public Management inom 

respektive kommunal organisation. Jag har även studerat mer i detalj vad New Public 

Management innebär.

Till min hjälp hade jag fyra stycken informanter från de två kommunerna. Jag gjorde 

djupintervjuer med dem på deras respektive kontor och varje intervju tog mellan 30 till 40 

minuter. Jag använde mig utav en intervjuguide till varje intervju och den innehöll 

sammanlagt arton frågor. Utöver dessa frågor från intervjuguiden, ställde jag även frågor som 

jag inte hade skrivit ned, men som rörde ämnen som dök upp under varje intervjutillfälle.

De resultat som jag fick, var på det stora hela vad jag förväntade mig. De två kommunerna 

utvecklades båda i samma riktning och det fanns även ett flertal likheter mellan dem.

Nyckelord: decentralisering, New Public Management, effektivitet, utveckling, reform.
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1 Inledning

Många ställer sig frågan vad New Public Management, hädanefter ibland förkortat till NPM,

egentligen är och vad det innebär. Som begrepp kan det låta nytt, men det är någonting som 

har existerat i snart trettio år. Dess huvudsakliga syfte är att skapa en effektivitet på både det 

ekonomiska planet och även på det personalmässiga planet. Utöver detta vill man även öka 

kvaliteten inom den offentliga sektorn.1 NPM är en reform som har påverkat den offentliga 

sektorn i många aspekter. Inte minst när det gäller det faktum att allt fler aktörer från den 

privata sektorn numera kan hittas inom den offentliga sektorn.

1.1 Problemställning/frågeställning

När jag skulle börja fundera över vad jag skulle skriva om i min uppsats, dök tanken om New 

Public Management upp ganska tidigt. Jag har ett intresse för vad New Public Management 

egentligen innebär och även hur det har påverkat den offentliga sektorn. Därför valde jag att 

skriva om New Public Management. Skälet till varför jag valde ut Piteå och Skellefteå 

kommun som studieobjekt, var av flera olika anledningar. Den främsta anledningen till varför 

jag valde Piteå kommun, berodde på att jag växte upp i Piteå stad samt att jag även är bosatt 

där. Jag valde ut Skellefteå kommun dels på grund av att den som kommun är större jämfört 

med Piteå, men även för att den låg i ett annat län.

När det gällde frågeställningen inför den här uppsatsen, bestod den utav två delar. Dels var det 

möjligheten att kunna få berätta om vad NPM verkligen är och hur det påverkat vårt samhälle, 

speciellt kommuner i norra Sverige. Det andra skälet till valet av ämne, var att jämföra två 

kommuner i två olika län och se hur de har utvecklats. Har de utvecklats åt samma håll, som 

tidigare studier av New Public Management har visat på eller har motsatsen skett?

1.2 Syfte

Jag vill studera två kommuner som kanske vid första anblick verkar olika, men som vid en 

närmare studie kan visa sig mer lika än vad som tycktes från första början. Dessa är några av 

de frågor som jag hoppas få svar på i och med denna uppsats.

                                               
1 Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert: Public Management Reform – A comparative analysis Oxford 
University Press. Chippenham, Wiltshire 2004, sidan 6
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1.3 Validitet/reliabilitet

När det gäller validitet och reliabilitet, finns det vissa faktorer som bör tas i beaktande. Det 

som avgör om en uppsats har en hög eller låg validitet, avgörs av sanningshalten i de 

intervjuer som man använder sig utav. I det här fallet, är validiteten hög, eftersom man sitter 

med i egen hög person då intervjuerna genomförs och de finns även med på band.

Reliabilitet används som måttstock då man ska mäta tillförlitligheten i olika tester. Eftersom 

denna uppsats baserades på intervjuer, innebär det i sin tur att reliabiliteten är låg i det här 

fallet. Varje intervju är unik, trots det faktum att man utgår från en och samma intervjuguide.

Informanterna har alla olika uppfattningar och upplevelser kring de olika frågorna, vilket i 

vissa fall leder till att vissa följdfrågor dyker upp. Mätinstrumenten i dessa intervjuer, är 

intervjuaren och dess intervjuguide. 

1.4 Etik

Informanterna har före intervjuerna informerats om studiens syfte och hur insamlat material 

kommer att behandlas. För att undvika att röja informanternas identitet har jag valt att 

använda mig av fingerade namn. De fingerade namnen används endast för att jag som 

författare ska kunna hålla isär de olika informanterna. När det gäller deras arbetsplatser, 

kommer de endast att redovisas enligt följande: ”kommunanställd”. Med tanke på att det inte 

jobbar så många inom varje enhet, garanterar anställningsformen ”kommunanställd” att 

informanternas identitet inte röjs. Genom detta förfarande garanteras informanterna att 

personuppgifterna behandlas konfidentiellt. 

1.5 Avgränsning

När det gällde avgränsningar till uppsatsen, gällde de först och främst antalet kommuner som 

skulle studeras. Jag valde att endast studera två stycken kommuner, eftersom ett större antal 

kommuner skulle innebär mer jobb än nödvändigt. En ytterligare avgränsning i arbetet med 

uppsatsen, var att jag endast koncentrerade mig på en enhet i varje kommun och detta var 

personalenheten för de två kommunerna.

1.6 Disposition

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Kapitel ett innehåller uppsatsens inledning, 

frågeställning/problemställning, syftet med studien, reliabilitet/validitet, avgränsningar samt 
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etik. Jag vidareutvecklar min metod i kapitel två och i kapitel tre utvecklar jag de olika 

teorierna som jag har använt mig utav till den här uppsatsen

2 Metod

Till denna uppsats har fokus, när det gäller val av metod, legat på en kvalitativ metod. Ett 

antal djupintervjuer har utförts vid personalkontoren inom respektive kommun. Där har 

anställda inom personalkontoren varit mina informanter och svarat på de frågor som jag har 

haft i min intervjuguide. Till min hjälp, hade jag fyra stycken informanter från Piteå Kommun 

och Skellefteå Kommun. Jag djupintervjuade dem på deras kontor och varje intervju tog 

mellan 30 till 40 minuter. I min intervjuguide som jag använde till varje intervju, hade jag 

arton stycken grundfrågor uppskrivna och i vissa fall tillkom det ytterligare frågor allt 

eftersom intervjun pågick.

När det gäller urvalet av informanter, tog jag kontakt med respektive kommuns 

personalkontor. Först via e-mail och därefter via telefon. Några av de som jag kontaktade från 

början, ville dock inte ställa upp som informant. Detta ledde i sin tur till att jag fick fråga en 

del av de informanter som redan var klara för en intervju, om de möjligtvis visste om någon 

som skulle kunna tänka sig att ställa upp på mina intervjuer. En av informanterna kunde 

hjälpa mig med detta, vilket ledde till att jag till slut hade rätt antal informanter.

En av informanterna var dock inte anställd vid ett personalkontor, utan vid gymnasiekontoret i 

en av kommunerna. Även om denne informant inte kunde svara på alla av mina frågor, fick 

jag ändå svar på majoriteten av mina frågor samt en insikt i hur gymnasiekontoret i 

kommunen hanterar privatiseringar och decentraliseringar. När det gäller utformningen av 

intervjuguiden, har jag till största del använt mig utav ”New Public Management – om 

konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll” (2006) skriven av Roland Almqvist.

3 Offentliga sektorn och NPM

Syftet med den här uppsatsen, är att studera hur NPM har påverkat den offentliga sektorn. 

Vad är då den offentliga sektorn? Vi börjar med att förklara vad den offentliga sektorn 

egentligen är, för att sedan gå vidare med att förklara NPM som reform. 
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3.1 Vad är offentliga sektorn?

Den offentliga sektorn består av staten, kommuner och landsting. Dessa tre aktörer har delat

upp olika ansvarsområden dem emellan enligt lagstiftning samt bestämmelser från regeringen.

Exempel på detta, är att staten exempelvis ansvarar för både polisväsendet och 

åklagarväsendet. Kommunerna har i sin tur kommit att i större del fått börja ta ansvar för olika 

vårduppgifter. Detta har tidigare legat på landstingens ansvar.2

Utformningen utav den offentliga sektorn har förändrats genom åren och ett tecken på detta, 

är decentraliseringen som har skett inom många olika områden. Ett exempel på detta är att 

kommunerna, i större utsträckning än tidigare, idag får ansvara för olika vårduppgifter. Detta 

hör ihop med NPM som reform och dess mål. Ansvaret för staten har även det minskat. Fram 

till mitten av 1900-talet, var det staten som ansvarade för majoriteten av den offentliga 

verksamheten. Idag är detta förändrat och det innebär att staten idag endast ansvarar för cirka 

1/3 av den offentliga verksamheten.

I och med att statens ansvar har minskat, har även företag som är statligt ägda minskat. 

Tidigare har företag som exempelvis Vin & Sprit samt SSAB, varit statligt ägda, men efter 

utförsäljning av en del företag har ägandet för dessa företag ändrats till bland annat utländskt 

ägande. Företag som än idag är statligt ägda, är företag som Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB) samt Vattenfall.

3.2 Vad är New Public Management?

I följande kapitel kommer olika författares beskrivningar av NPM att presenteras. Många utav 

dem är lika varandra. Det som kan skilja dem åt, är vilka infallsvinklar de väljer. NPM är inte 

en reform som man endast kan studera ur ett sociologiskt perspektiv. Såväl ekonomer som

statsvetare har ett stort intresse av NPM, eftersom det påverkar många faktorer och områden.

Det som också är viktigt att komma ihåg, är att NPM inte består av bara en reform, utan det 

kan snarast beskrivas som en samling reformer.3

En stor anledning till varför man började implementera NPM på den offentliga sektorn, var att 

den var hårt drabbad av ineffektivitet, problem samt osmidigt regelsystem. Man satte som mål 

att öka både prestationsgraden och kostnadseffektiviteten. Detta ledde i sin tur till att fokuset 

                                               
2 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/offentligasektorn?i_whole_article=true
3 Henriksson, Linnéa (2008) Många missuppfattningar om New Public Management, Ikaros – tidskrift om 
människan och vetenskapen nr 1, Åbo, Finland

http://www.ne.se/l%C3%A5ng/offentligasektorn?i_whole_article=true
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hamnade bland annat på konkurrens, privatisering, en högre grad av finansiell styrning och 

decentralisering av beslut till lägre nivåer. Som förebild hade man näringslivet och man ville 

att de offentliga ledarna skulle försöka efterlikna sina kolleger inom den privata sektorn.4 En 

annan anledning till varför man ansåg att en förändring var nödvändig, var det sjunkande 

valdeltagandet. Man ville att medborgarna skulle delta i olika verksamheter som berörde dem 

på ett lokalt plan och då var NPM ett sätt för staten att öka intresset bland medborgarna.5

Argumenten till varför man skulle decentralisera olika organisationer, var många men det 

fanns i huvudsak tre stycken som togs upp. Det första argumentet är decentraliseringens 

inverkan på effektiviteten samt att den placerade individens betydelse i främsta rummet.

Vidare hävdar man att en organisations anpassningsförmåga förbättras. Detta på grund av att 

om det sker förändringar lokalt, kan långa hierarkiska beslutsvägar krångla till 

beslutsprocesser och göra dem onödigt omständiga. I det tredje och sista argumentet hävdar 

man att decentralisering leder till att anställda inom organisationen blir mer motiverade. 

Eftersom kreativa och intelligenta människor behöver manövreringsutrymme, är detta det 

bästa sätta att kunna låta dem växa och samtidigt kunna utnyttja deras kreativitet.6 Dessa tre 

argument har senare vidareutvecklats och till sist kom de att handla om två stycken olika 

argument; dels ett demokratiargument och dels ett effektivitetsargument. Det är dessa två 

argument som använts främst när det gäller decentraliseringsprocesser i olika svenska 

kommuner.7

En viktig aspekt att komma ihåg då det gäller decentraliseringsprocessen, är att den på egen 

hand inte skapar effektivitet. Om man kombinerar decentraliseringsprocessen med 

målstyrning, det vill säga en tydlig styrning mot målet som organisationen satt upp, uppnår 

man tydligare effekter. Detta leder i sin tur till att de organisatoriska effekterna som 

reformerna ska leda till, uppnås snabbare. Målstyrning i det här fallet, innebär att man sätter 

upp ett mål samt följer upp detta mål och genom dessa två faktorer på så sätt når det uppsatta 

målet. Med andra ord handlar målstyrning inte om att man kan eller vill uppnå ett mål, utan 

mer om de olika processerna man genomgår innan målet nås.8 Det bör även finnas en röd tråd 

                                               
4 Schartau. Mai-Brith (2003) Ledarskap i välfärdspluralism, Offentligt ledarskap – om förändring, förnyelse och 
nya ledarideal (Red) Holmberg, Ingalill & Henning, Roger. Studentlitteratur, Lund, sidan 218
5 Aa s. 220
6 Almqvist, Roland (2006) New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber 
AB, Kristianstads Boktryckeri AB, sidan 88-89
7 Aa s. 91
8 Almqvist, Roland (2006) New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber 
AB, Kristianstads Boktryckeri AB, sidan 91-92
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genom hela målkedjan, där alla anställda är involverade i vad som ska uppnås samt att målen 

anpassas till de olika nivåerna i organisationen. Vid målstyrning är det också viktigt att skilja 

på vad och hur. De styrande i en organisation, ska informera sina anställda om vad som ska 

uppnås, men inte hur. Det är de styrande som tar hand om detta.9 Detta betyder att fokus ska 

vara riktat mot effekter istället för mot processer. Forskning har visat på att decentralisering 

inte alltid gett de positiva effekterna i praktiken, som de har gjort i teorin. En del av 

anledningarna till detta, är att målstyrning ofta kan komma att utvecklas till en detaljstyrning, 

vilket är en motsägelse till syftet med målstyrning. Detta sker om man har en vag målstyrning 

i kombination med ett generellt mål.10

3.2.1 New Public Management enligt Pollitt och Bouckaert

I sin bok, vilken är skriven på engelska, pratar de två författarna Pollitt och Bouckaert om 

termen ”reform” och enligt dem har den en laddad betydelse. De tar upp det faktum att termen 

många gånger kan ha en fördelaktig betydelse. Därför är det är inte, enligt författarna, deras 

mening att New Public Management på alla nivåer ska likställas med en förbättring. Vidare 

hänvisar de till det faktum att ordet ”reform” i mångt och mycket tidigare hade en politisk 

koppling och att den i det sammanhanget jämställdes med snabba förändringar som skett över 

gränserna. Den betydelse som termen har idag, enligt dem, innebär en mer sansad version av 

någonting politiskt. I enlighet med deras tankesätt kring termen, menar de att den numera 

hänvisar till förändring av någonting som redan finns där.11

New Public Management som reform, har inneburit en form av övergång inom den offentliga 

sektorn. Med övergång menas det faktum att fokusen inom den offentliga sektorn har 

förändrats något genom de senaste åren. På frågan om vad denna reform egentligen är, skriver 

Pollitt och Bouckaert i sin bok ”Public management reform – A comparative analysis” 

följande:

As a first approximation we could say that public management reform consists of 

deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations with 

the objective of getting them (in some sense) to run better.12

                                               
9 Aa s. 92
10 Aa s. 108
11 Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert: Public Management Reform – A comparative analysis Oxford 
University Press. Chippenham, Wiltshire 2004, sidan 15
12 Aa s. 8
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Enkelt översatt, menar de att reformen består av medvetna förändringar av strukturen och 

processen inom den offentliga sektorn, där syftet är att få de två objekten (förvaltning och 

administration) att fungera bättre. Detta är åtminstone syftet med dessa förändringar. Till 

detta vill de dessutom lägga till ytterligare några viktiga punkter. Några utav de 

grundläggande punkterna är:

 När genomtänkta förändringar sker, som i fallet med New Public Management, 

innebär det ofta att de präglas av specifika idéer. En del av idéerna kan ha egenskaper 

som påminner om ideologier, vilka i sin tur ofta förtjänar en egen studie.

 Idéer kan ibland vara mer eller mindre specificerade, mer eller mindre lämpliga för 

deras syften. När det gäller att lyckas med att få saker att fungera bättre, bör man 

istället för att anta saker, istället testa sig fram.13

 Formuleringen ”fungera bättre”, kan i många fall ha olika betydelser för olika 

individer och grupper. Om man förbättrar prestationsförmågan på en nivå, kan det, 

medvetet eller omedvetet, leda till att prestationsförmågan försämras på andra 

nivåer.14

 Det är viktigt att komma ihåg, att en reform kan jämställas med en inlärningsprocess. 

När man försöker att implementera reformer väldigt ofta, leder det i sin tur till att nya

frågor och problem dyker upp. De nya reformerna kan även leda till att de inte 

utvecklas i den riktningen som det var tänkt från början. Som tidigare nämnts, är 

förvaltning en dynamisk process, där deltagarna lär sig allt eftersom de deltar i 

processen. Den dynamiska processen, kan ibland leda till, att förändringar sker när det 

gäller förändringsstrategin. Viktigt att komma ihåg, är att lärandet på intet sätt sker 

automatiskt. Det kan vara bristfälligt och kan leda till felaktiga slutsatser. 

Förvaltningen kan också sätta upp villkor som antingen stimulerar eller motarbetar 

analyser och utvärderingar.15

Reformen som New Public Management har inneburit, har resulterat i fyra olika nivåer. De är 

alla beroende av varandra på ett eller annat sätt. Modellen, som är illustrerad på nästa sida, tar 

upp de fyra olika nivåerna.

                                               
13 Aa s.16
14 Aa s. 18
15 Aa s. 16
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Den första nivån innehåller genomgående influenser som reformen inte påverkar i allt för stor 

omfattning. Inom nästa nivå kan man hitta frågor som behandlar omorganisation och 

valmöjligheter. På styrelsenivån utvecklar nyckelpersoner olika strategier och skapar även 

olika förbindelser. I den fjärde och sista nivån, ligger specifika funktioner i fokus. Speciellt 

prestationsförmågan och kostnaden för de specifika funktionerna.

Modellen som är illustrerad i figur 1, vidareutvecklar Pollitt och Bouckaert i sin bok och den 

är som de kallar den en ”begreppsmässig karta” över de olika marknadskrafterna som har å 

ena sidan drivit igenom förändringar och som å andra sidan har bromsat förändringar. 

Modellen i figur 2 är en sammanställning av hur författarna har urskiljt reformprocessen inom 

olika länder.

Figur 1: De fyra olika nivåerna inom reformen: en första uppskattning16

                                               
16 Aa s. 17

GLOBAL/NATIONELL/KULTURELL NIVÅ
t.ex. nivåer av förtroende/normativt godkännande av 

institutioner inom offentlig sektor

INSTITUTIONELL ORGANISATION/NIVÅ
t.ex. är den offentliga sektorn starkt 

centraliserad/decentraliserad?

STYRELSENIVÅER
t.ex. vilka elitiska strategier finns det för reformen. Hur 

ska reformatorerna hantera interorganisiella och 
intraorganisiella relationer?

PRIMÄR JOBBNIVÅ
t.ex. karaktären på verksamheten (komplex/enkel, 
lång tid/kort tid, standardiserad/icke standardiserad 

etc.)
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Figur 2: Generell modell över reformprocessen i länder världen över17

Vid första anblick, kan modellen i figur 2 verka invecklad och Pollitt och Bouckaert erkänner 

att det krävs en mer ingående förklaring till vad alla ”lådor” innebär och betyder. Den är dock 

så pass förenklad som det möjligtvis går att göra, utan att trivialisera den invecklade 

processen som New Public Management har inneburit vid dess implementering. De olika 

pilarna i modellen, visar på hur de olika ”lådorna” inverkar på varandra, vilket de på ett eller 

annat sätt gör.

Om vi börjar med låda J, som är märkt ”Beslutsfattande på elitnivå”. Detta är huvudmannen

och det betyder i sin tur att det är härifrån som alla beslut tas och som de även utgår ifrån. En 

                                               
17 Aa s. 25

B. Globala 
ekonomiska 
krafter (företag)
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av anledningarna till varför den är centralt placerad i modellen, är på grund av att 

reformbeslut ofta utgår från de styrande i varje lands regering. En annan anledning till dess 

placering i modellen, beror på att man ofta överdriver avsikten (the degree of intentionality)

med reformen. Det resultat som man får i slutändan, kan i många fall ha väldigt få drag från 

vad man utgick ifrån i början.18

Låda A, kallad ”Socioekonomiska krafter”, består av faktorer som i många fall kan benämnas 

som strukturella. Med detta menar författarna att de dels är djupt rotade i samhället och att de 

även är långlivade. I låda B, presenteras faktorer som influerats av globala ekonomiska 

krafter. Med andra ord, menar man att detta visar på globaliseringens inverkan på vårt 

samhälle och vår ekonomi. Anledningen till varför den har en så pass liten betydelse inom 

Pollitt och Bouckaerts reformmodell, är på grund av att ekonomisk globalisering inte har 

påverkat vårt samhälle helt på egen hand, utan den har varit en del av andra 

förändringsfaktorer. Sociodemografiska förändringar, som låda C är benämnd, innebär att vår 

livsstil har kommit att förändras mycket genom åren. Tecken på detta, kan vara allt från att vi 

lever längre idag än vad vi gjorde förr i tiden, till hur familjesammansättningarna har kommit 

att förändras.19 Om man sedan slår ihop de olika inverkningarna som låda B och låda C har 

tillsammans, påverkar de i sin tur låda D, ”Socioekonomisk policy” och den kan svänga med 

tiden.20 En annan sak som är viktig att komma ihåg med låda B och C, är de ofta jobbar emot 

varandra eftersom de inte har likadana utgångspunkter jämfört med varandra.

Låda E tar upp precis de faktorer som står uppskrivna i den och det är det politiska systemet i 

varje land och hur det påverkas. Beroende på varje lands styrelseskick, har 

förvaltningsreformen varit mer eller mindre slagkraftig.21 Ibland kan politiska system 

beskrivas som byråkratiska och stela, men inom dessa system finns det dynamiska krafter som 

verkar och dessa är de nya förvaltningsidéerna som är listade i låda F.22 Invånare prioriterar 

inte ofta förvaltningsreformer, men låda G visar på att de har rätt till att komma med förslag 

samt att de även gör detta vid olika tillfällen. ”Partipolitiska idéer”, låda H, visar på att även 

dessa idéer har en påverkan när det gäller reformen.23

                                               
18 Aa s. 28
19 Aa s. 28
20 Aa s. 29 
21 Aa s. 29
22 Aa s. 30
23 Aa s. 31
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Till sist visar låda K hur det administrativa systemet jobbar och hur de olika stegen är 

uppbyggda. Låda L är summan av det som var önskvärt och genomförbart från låda J. Det är 

även inom det administrativa systemet som arbetet blir gjort. Detta system är svårt att 

förändra, men det ser dock likadant ut i varje land.

När det gäller de strukturella förändringarna, kan det vara förändringar där man inom den 

offentliga sektorn antingen slår ihop eller delar upp olika områden och avdelningar.

Processförändringar betyder att man ändrar på olika system. Exempel på detta är att man 

ändrar på tillvägagångssättet för att söka pass och olika licenser.24

3.2.2 New Public Management enligt Henriksson

Under de senaste tio-tjugo åren, har olika förvaltningar inom den offentliga sektorn haft 

diverse problem, bland annat skenande kostnader. New Public Management har setts som en 

reform som har haft kraften att stävja dessa problem. När nya lösningar på 

förvaltningspolitiska problem sprids, påverkas även de nationella förvaltningarna.25 Vidare 

har utvecklingen av New Public Management som reform inte varit bara Sverige förunnat, 

utan även alla länder inom Norden har påverkats. Forskning visar på att reformen har påverkat 

de nordiska länderna på liknande sätt. En anledning till detta, kan vara det faktum att de 

nordiska länderna är lika varandra när det gäller deras bakgrunder. Detta anses som en större 

påverkande faktor än det faktum att man kan ha haft sina respektive grannländer som 

förebilder.26

När den offentliga sektorn förändrades, berodde detta också på att många regeringar 

introducerade lednings- och marknadsmekanismer inom just den offentliga sektorn.

Administrativa förändringar var med andra ord ett led i förändringen som skedde världen 

över. Med detta sagt, visar det på att New Public Management inte bara är ett fenomen som 

skett i Sverige och Norden, utan över hela världen. Däremot kan man se två olika 

reformrörelser när det gäller New Public Management och de är Westminister-style reforms 

samt American-style reforms. Den förstnämnda tar upp de betydande förändringarna som 

skedde i bland annat Nya Zeeland, Australien samt Storbritannien och den senare visar på att 

förändringarna har skett stegvis inom just Nordamerika.27

                                               
24 Aa s. 8
25 Henriksson, Linnéa: Marknadsorientering av kommunal serviceproduktion i Finland och Sverige – tre möjliga 
förklaringar till val av marknadslösningar Åbo Akademi. Åbo, Finland 2004, sidan 40
26 Aa s. 41
27 Aa s. 43
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De förändringar som har skett inom den offentliga sektorn, kan benämnas som 

marknadsorienterade, med tanke på hur mycket de har kommit att influeras utav den privata 

sektorn. New Public Management kan i praktiken beskrivas i de följande tre stegen:

1) Det har inneburit förändringar inom budgeteringssystemet, redovisning och 

utvärderingar. Konkreta exempel som tas upp när det gäller detta, är övergången från 

standardiserad detaljbudgetering till flexibel rambudgetering.28

2) Förändringar i principerna för personalledning. Exempel på detta är: livslång 

byråkratkarriär  motivation och prestation (den offentliga sektorns ”nya” 

lönesystem) samt hierarki och administration  decentralisering, entreprenörskap och 

nätverk.29

3) Förändringar inom organiseringen av den offentliga förvaltningen. Exempel på detta 

är: administration och förvaltning  ledning och styrning och offentliga monopol 

konkurrens.30

Många av de ovanstående förändringarna som har tagits upp, skedde på grund av att den 

offentliga sektorn var i behov av förändring. Ökade kostnader krävde en utveckling av den 

offentliga sektorn och detta skedde. De olika förändringarna har i vissa fall lett till lägre 

kostnader, men även till motsatsen.

I kommande kapitel kommer jag att ta upp vissa delar av New Public Management som jag 

tidigare har tagit upp i detta kapitel. Främst kommer jag att titta på punkt 2 och punkt 3 i 

ovantstående punktlista. Dels kommer jag att studera hur pass centraliserade/decentraliserade 

varje kommun är och hur de använder sig av olika nätverk. Därefter kommer jag även att 

fördjupa mig litet grann i hur varje kommun ser på konkurrens inom upphandlingsområdet. 

4 ”Det är hit man kommer när man kommer hem”31

När New Public Management började implementeras allt eftersom i olika kommuner över 

hela Sverige, var det många som trodde att detta skulle leda till att kommunerna i sin tur 

skulle utvecklas åt olika håll. Detta är dock inte fallet. Ett flertal olika undersökningar har 

visat på motsatsen, att de istället utvecklas på likartade sätt. Utvecklingen har ofta skett inom 

                                               
28 Henriksson, Linnéa (2008) Många missuppfattningar om New Public Management, Ikaros – tidskrift om 
människan och vetenskapen nr 1, Åbo, Finland, sidan 11
29 Aa s. 11
30 Aa s. 11
31 Citat från Piteå kommuns hemsida, men även en låttitel av Euskefeurat.
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samma sorts områden, oavsett storleken på kommunen och detta är även fallet med Piteå och 

Skellefteå kommun.

4.1 Olikheter och likheter kommunerna emellan

Piteå och Skellefteå kommun skiljer sig åt på ett antal områden, men de har även många 

likheter. När det gäller den totala mängden befolkning i de två kommunerna, skiljer de sig åt. 

Enligt Piteå kommuns hemsida, hade de 2008-01-01 totalt 40 961 stycken invånare i 

kommunen.32 Skellefteå hade vid samma tidpunkt 71 862 stycken invånare i kommunen.33

Storleksmässigt är Skellefteå även en större kommun när det ytan, eftersom Skellefteå har en 

ytstorlek på 7 217 kvadratkilometer. Jämfört med Piteå som har en ytstorlek på 3 087 

kvadratkilometer. Sammanfattat är Skellefteå dubbelt så stort både då det gäller antalet 

invånare och ytstorleken på kommunen.

När det gäller likheter mellan de två kommunerna, kan man hitta dem inom andra områden än 

de ovanstående. När det gäller industrin, är båda kommunerna väldigt beroende utav 

respektive industri. I Skellefteå kommun är det främst gruvindustrin som dominerar. 

Skellefteå kallas ju för ”Guldriket” och det är gruvbolaget New Boliden AB som är 

huvudaktören inom industrin i Skellefteå. I Piteå kommun är det inte gruvindustrin som 

dominerar, utan där är det pappersindustrin samt även på sista tiden, biodieseltillverkning som 

är huvudaktörerna. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Europa största kraftlinerbruk, är mycket 

internationellt känt för sin biobränslepanna.

När det gäller organisationen av de två kommunerna, är de lika varandra till utseendet. Båda 

kommunerna har olika nämnder för respektive kontor. Däremot kan de vara uppdelade på 

olika sätt. Exempel på detta är att i Piteå kommun har de en enda nämnd för teknik och 

service, där den omfattar både fastighets- och servicekontoret samt teknik och gatukontoret. I 

Skellefteå har de en nämnd för varje område, ”Fastighetsnämnd” samt ”Teknisk nämnd”.

Detsamma gäller när man ser till ”Räddnings- och beredskapsnämnden” i Piteå. Under den 

nämnden kan man finna räddningstjänsten, som i Skellefteå kommun går att finna under den 

tekniska nämnden. Trots att de olika kontoren är ordnade under olika nämnder beroende på 

vilken kommun man studerar, arbetar de på samma sätt. För att få en klarare bild av hur 

respektive kommuns organisation ser ut, se bilaga 2.

                                               
32 http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20407.aspx?epslanguage=SV (2009-04-03)
33 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2006&ptid=0 (2009-04-03)

http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20407.aspx?epslanguage=SV
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2006&ptid=0
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4.2 New public management i praktiken

Som tidigare nämnts, var två av anledningarna till varför man implementerade new public 

management inom den offentliga sektorn, effektivitet och målstyrning. Man ville effektivisera 

organisationerna samt även sätta upp klara mål. Effektivitet inom organisationen kan uppnås 

exempelvis genom omorganisering, som ni kan läsa om här nedan. Detta är någonting som 

sker inom båda kommunerna som jag har valt att studera. Vidare har båda kommuner satt upp

olika mål, Piteå kommun i form av styrande dokument och Skellefteå kommun i form av 

styrkort. De styrande dokumenten inom Piteå kommun kännetecknas av att de innehåller både 

visioner, översiktsplaner och policy.

4.2.1 Omorganisering

I Skellefteå sker det vissa omorganiseringar inom personalavdelningen. Personalavdelningen i 

Skellefteå kommun består av totalt fem olika personalgrupper som alla har olika 

expertisområden. Dessa fem områden är: 

 Staben

 Arbetsmarknadsgruppen

 Förhandlings- och pensionsgruppen

 Lönegruppen samt

 Personalutvecklingsgruppen34

Omorganiseringen inom personalavdelningen kommer att ske på så vis att de först och främst 

byter namn. Exempelvis kommer de att heta personalutvecklingsenheten istället för 

personalutvecklingsutvecklingsgruppen som de heter idag. Därefter kommer det att ske en 

sammanslagning mellan de olika enheterna. Informanten som jag intervjuade hade endast fått

se olika förslag på hur omorganisering skulle kunna se ut. Av de olika förslagen som 

presenterades för de anställda vid personalavdelningen, trodde dock informanten vid tillfället 

för intervjun att omorganisationen skulle komma att se ut på följande sätt:

 Stab

 Arbetsmarknadsenheten

 Enhet 

 Enhet 

                                               
34 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=3477 (2009-04-29)

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=3477
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När denna uppsats skrivs, är det ännu inte klart med hur organiseringen på personalavdelning 

kommer att se ut i framtiden. Ett slutdatum är dock satt för när det nya organiseringen ska 

börja gälla och det är 17 augusti 2009. 

Även inom Piteå kommun sker det omorganiseringar inom vissa förvaltningar. Inom 

kommunstyrelsen finns det idag sex olika förvaltningar/utskott. Tidigare har ekonomikontoret 

varit en egen förvaltning under kommunstyrelsen i Piteå kommun, men från och med 1 juli 

2009 kommer ekonomikontoret och kommunledningskontoret att vara en förvaltning. Sedan

tidigare ingår i kommunledningskontoret följande tre enheter:

 Tillväxtenheten

 Personalenheten samt

 Stab och kansli

På frågan om dessa förändringar ses som positiva eller negativa, får jag till svar att det beror 

på vem man frågar. Detta verkar vara fallet i både Piteå och Skellefteå kommun. En del är 

positiva till de förändringar som sker, medan andra inte tycker att det är lika positivt. 

Informanterna trodde att det i mångt och mycket handlade om att man skulle ge det tid, att 

man måste få tid att vänja sig vid förändringarna. Vi som människor är vanedjur och om det 

sker förändringar, reagerar en del med att motsätta sig förändringarna. Med detta inte sagt att 

förändringar alltid är positivt. I det här fallet, verkade det som att de omorganiseringar som 

skall ske, även kommer att leda till att de anställdas arbetssituation underlättas. Många gånger 

kan effektivisering innebära att arbetsbördan ökar för de anställda och att inga nyanställningar 

sker vid dessa tillfällen. Detta är inte fallet den här gången. En informant som tidigare varit 

ensam på sin post, har i år fått en kollega, vilket i sin tur innebär att dennes arbetsbörda 

kommer att minskas. När informanten började var de tre personer som jobbade med likadana 

frågor. När en decentralisering skedde, innebar det i sin tur, att informanten kom att jobba 

ensam med ett stort antal frågor. Numera är de två stycken kollegor som jobbar med samma 

frågor.

4.2.2 Anbudsförhandlingar

Anbudsförhandlingar innebär i många fall att hälsosam konkurrens frodas, fast ibland kan 

motsatsen hända. Inom de två kommunerna sker det anbudsförhandlingar, fast på olika 

områden och i olika mängd. Båda kommunerna agerar dock inom lagen för offentlig 

upphandling (LOU). 
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Inom Piteå kommun läggs en viss del av dess verksamhet ut på entreprenad. Den sidan som 

till största delen läggs ut till anbud och entreprenad, är den tekniska sidan. Enligt en av 

informanterna, skulle det innebära stora svårigheter om man exempelvis hade en egen 

vagnspark som skulle sköta om vägunderhållet i kommunen. Detta på grund av att vissa 

maskiner endast behövs vissa delar av året och det skulle i sin tur leda till, en för stor kostnad 

för kommunen att ha flera maskiner ståendes stora delar av året. Ibland har de även använt sig 

utav konsulttjänster, men det har skett i liten mängd. Eftersom konsulttjänster ofta är väldigt 

kostsamma, krävs det att anbud och offerter tas in, för att hålla nere kostnaderna. Därför 

försöker de endast att använda sig utav konsulttjänster till mindre frågor.

Men grundsynen i kommunen är klar, att man inte går ut och konkurrensansätter den 

kommunala verksamheten.

Kommunanställd, Piteå Kommun

Kommunen försöker till så stor del som möjligt att använda sig utav sin egen personal. Till 

områden som bland annat gäller måltidsverksamhet och städning, använder de sig utav sin 

egen personal. Men grundsynen i kommunen är klar, att man inte går ut och 

konkurrensansätter den kommunala verksamheten. Ett område som de har varit tvungna att 

använda sig utav bemanningsföretag inom, är bemanningsföretag för sjuksköterskor. Under 

semestern har de inte alltid kunna täcka upp personalbehovet, vilket har lett till att de har varit 

tvungna att använda sig utav bemanningsföretag. Så visst förekommer det att de använder sig 

utav privata aktörer, men till största delen använder de sig utav sin egen personal.

Det område som det finns flest antal privata aktörer inom, är socialtjänsten. Enligt lag har man 

rättighet som sjukvårdstagare, att själv kunna välja vem som ska vara din vårdgivare vid 

eventuell sjukdom eller liknande. De som sköter om upphandlingarna i Piteå Kommun, har 

som ansvarig förvaltning, ekonomikontoret och Piteå Kommuns inköpspolicy går att hitta via 

deras hemsida.35 Där har de bland annat lagt upp fem olika punkter som ska känneteckna 

kommunens inköpsverksamhet. Ledorden för kommunens inköpsverksamhet, är:

 Effektivitet

 Samordning

 Kompetens

                                               
35 http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20908.aspx?epslanguage=SV (2009-05-04)

http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20908.aspx?epslanguage=SV
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 Totalekonomi samt 

 Miljöhänsyn

När det gäller effektivitet, skriver de på sin hemsida att effektivitet ska kännetecknas enligt 

följande:

… att optimalt nyttja resurser och hjälpmedel och att utveckla ändamålsenliga rutiner. 

Kravet på effektivitet ska också prägla valet av leverantörer och entreprenörer.36

På kompetens och samordning, anser de att följande är viktigt för de två ledorden:

 … att ta tillvara och utveckla den samlade tekniska och kommersiella kompetensen 

vid all upphandling, samt att i Lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) anda alltid 

agera affärsmässigt, objektivt och ta tillvara möjligheterna till konkurrens. Krav på 

kompetens och professionalism skall också prägla valet av leverantörer. (Kompetens)

 … att ta tillvara de fördelar som stora sammanlagda köpvolymer ger på prissättning, 

distribution, service och administration samt säkerställa att upphandlingar görs 

kommersiellt och juridiskt likformigt och korrekt. (Samordning)

Som man kan läsa nedan, har Skellefteå Kommun liknande ledord. Det som skiljer dem åt är 

tillvägagångssätten, med andra ord, hur de ska nå respektive mål.

När det gäller Skellefteå kommun, jobbar de litet annorlunda jämfört med Piteå kommun när 

det gäller anbudshandlingar. Vid en närmare jämförelse av de två kommunerna, upptäcker 

man att de använder sig utav anbudshandlingar inom ett flertal olika områden. På min fråga 

om vilka områden som de eventuellt har upphandlingar inom, svara en av informanterna:

Vi upphandlar om väldigt mycket. I princip allt.

Kommunanställd, Skellefteå Kommun

Olika områden informanten nämner som områden där upphandlingar sker, är bland annat 

chefsstöd, mat till skolor och äldreboenden samt rehabiliteringskonsulter. På liknande sätt 

som Piteå Kommun, har även Skellefteå Kommun en upphandlingspolicy. Denna går att hitta 

på internet.37 Målen och inriktningarna för de upphandlingsansvariga är:

                                               
36 http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20908.aspx?epslanguage=SV (2009-05-04).
37 https://www.e-avrop.com/skelleftea/ (2009-05-04).

http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20908.aspx?epslanguage=SV
https://www.e-avrop.com/skelleftea
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 Effektivitet

 Kompetens samt

 Samordning

På samma sätt som i Piteå Kommun, sitter de som är upphandlingsansvariga inom Skellefteå 

Kommun på ekonomiavdelningen. En annan sak som även gäller i de båda kommunerna, är 

att om något kostar mer än två basbelopp, det vill säga 85 600 kr, måste en upphandling ske. 

Ledorden verkar till stor del ha präglats av New Public Management och dess tankesätt. Inom 

vissa områden verkar New Public Management ha implementerats som grundkoncept och 

utifrån detta har man vidareutvecklat olika koncept till att vara bättre anpassat till kommunen.

Detta kan nog vara oundvikligt. Det som passar bra i en kommun, kan i en annan kommun 

leda till katastrof.

4.2.3 Samarbete inom och över länsgränserna

Att olika kommuner i dagens samhälle samarbetar mer eller mindre, är ingenting ovanligt. Det 

kan dock vara mer vanligt att samarbetena sker inom länsgränserna än att de sker över 

länsgränserna. När det gäller Piteå och Skellefteå Kommun, sker det samarbeten både inom 

länsgränserna och över.

Inom Norrbotten är begreppet ”fyrkanten” ett känt begrepp och det grundar sig på de fyra 

kommunerna Luleå, Boden, Piteå samt Älvsbyn. Bakgrunden till konceptet är att dessa fyra 

kommuner är placerade på så vis i Norrbotten, att de bildar en fyrkant. Restiden mellan en ort 

till en annan, är aldrig mer än en timme, vilket i sin tur leder till att pendlingsmöjligheterna

inom fyrkanten är stora.

Vi har samarbetat med att marknadsföra fyrkanten som en arbetsmarknadsregion 

alltså: bo var du vill, jobba var du vill.

Kommunanställd, Piteå Kommun

Det är främst inom arbetsmarknadsområdet som det största samarbetet sker, när det gäller 

fyrkanten-kommunerna. Det finns dock ett flertal andra nätverk inom Norrbotten, där de olika 

kommunerna träffas och det som också kan avgöra hur ofta de träffas, är beroende av vilken 

avdelning de jobbar på. När det gäller nätverket mellan alla kommuner i Norrbotten, är det till 

största delen baserat på informationsutbyte. Inom fyrkanten-kommunerna kan man beskriva 
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deras samarbete som ett mersamarbete. På frågan om de fyra kommunerna har samma syfte 

och mål, svarar en av informanterna att så är definitivt fallet. En jämförelse under intervjun

görs mellan situationen för pendlare i Stockholmsregionen och pendlare i Norrbotten. I den 

jämförelsen tar informanten upp det faktum att en pendlingstid på 50 minuter för en boende i 

Stockholm, inte är en lång tid och att de ofta få tillbringa samma pendlingstid för ett kortare 

avstånd. För boende i Norrbotten, innebär en pendlingstid på 50 minuter att denne kan ta sig 

cirka 6-8 mil. Vidare menar informanten att detta också är en form av förändring som sker 

och den sker speciellt inom samhället, det faktum att man idag får mer eller mindre förbereda 

sig på att man måste pendla. Är då detta ett tecken på decentralisering eller centralisering?

Det kommer att diskuteras i ”Diskussion/analys”-kapitlet.

Ytterligare exempel på nätverk som Piteå Kommun är medlemmar i, är ett nätverk bestående 

av kustkommunerna i Sverige. Detta nätverk sträcker sig från Luleå Kommun i norr till 

Sundsvall Kommun i söder.

Informanterna i Skellefteå ingår också i olika nätverk. Det som avgjorde om man ingick i 

nätverk som jobbade över länsgränsen, var beroende på vilken avdelning man jobbade på. Ju 

större avdelning som man jobbar på, desto större nätverk har man. En av informanterna i 

Skellefteå Kommun nämner lokala nätverk som främsta samarbetspartners. Liksom Piteå 

Kommun, ingår även Skellefteå Kommun i nätverket som består utav kommunerna längs 

kusten.

5 Förslag till framtida forskning

När det gäller förslag till framtida forskning, skulle ett förslag kunna vara en jämförelse 

mellan varje förvaltning inom varje kommun. Det skulle i sin tur kunna leda till att man får ett 

bättre grepp om de två kommunerna verkligen är lika varandra, eller om det bara verkar så vid 

första anblick. Utöver en större jämförelse mellan de två kommunerna, skulle man även kunna 

utvidga analysen till att innehålla ett större antal kommuner än bara två. 

En djupare genomgång av New Public Management, kan även detta vara ett exempel på 

framtida forskning. När det gäller mängden av forskning kring New Public Management, 

finns det idag ett flertal böcker att tillgå. Dock så är flertalet av dem inriktade mot mestadels 

den ekonomiska sidan och den statsvetenskapliga sidan. Om man skulle fokusera mer på hur 
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reformen påverka den sociologiska aspekten av samhället, skulle det nog kunna leda till 

väldigt intressanta resultat.

6 Diskussion/analys

När New Public Management började implementeras som reform inom den offentliga sektorn 

världen över, trodde man i början att den skulle leda till att kommunerna utvecklades åt olika 

håll. Det jag hittills har sett, har visat på motsatsen. Även studier som har gjorts tidigare kring 

New Public Management som fenomen, visar på att kommunerna utvecklats både tillsammans 

och åt samma håll.

Utifrån de intervjuer som jag har gjort, visar att Skellefteå och Piteå Kommun i stort sett är 

lika varandra när det gäller de mål som sätts upp för kommunen. I vissa avseende skiljer de 

sig åt, men inte på alltför många punkter. När det gäller organisationen kring de olika 

förvaltningarna och nämnderna, är de i stort sett likadana inom de två kommunerna. Det som 

skiljer dem mest åt, är de olika ansvarsområden som varje nämnd har hand om. I Piteå 

Kommun finns det inte fullt lika många nämnder som det gör i Skellefteå Kommun. I 

exempelvis Piteå Kommun, är det räddnings- och beredskapsnämnden som har hand om 

räddningstjänsten medan det i Skellefteå Kommun, är den tekniska nämnden som har hand 

om den biten.

När jag började med den här uppsatsen, hade jag vissa förväntningar och aningar om vad 

resultatet skulle bli. I slutändan visar det sig att jag hade rätt. De uppfattningarna som jag 

hade om de två kommunerna vid uppsatsens början, var att de troligtvis jobbade enligt samma 

modell och organisation. Vid varje intervjutillfälle då jag presenterade närmare vad jag skulle 

skriva om och vad det var som jag ville studera, ansåg alla informanterna att de två 

kommunerna är lika varandra. De ansåg att de flesta kommunerna i Norrbotten och 

Västerbotten är väldigt lika varandra. Den kommun som de eventuellt ansåg kunde skilja sig 

åt från de övriga kommunerna, var Boden. Huruvida detta påstående är sant eller ej, vill jag 

inte kommentera, eftersom jag inte har studerat Boden Kommun närmare och det var inte mitt 

syfte heller.

Ett av mina syften till den här uppsatsen, var att närmare studera New Public Management 

och även att lättare kunna förklara vad den innebär som reform. Har jag då lyckats med det 

jag företog mig, eller är New Public Management fortfarande höljt i dimma? På den frågan, 
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anser jag mig kunna svara, att jag har lyckats med det som jag hade planerat från första 

början. Trots att många ställer sig frågande till vad New Public Management innebär och om 

det verkligen existerar något vid detta namn, kan jag lugnt påstå att så är fallet. När jag 

började med min uppsats, var bland de allra första stegen att hitta referenslitteratur kring 

ämnet. Man kan, milt uttryckt, påstå att jag hittade nog med material. Att sen kunna sortera 

bort det som var av mindre intresse för min uppsats, visade sig vara en lika stor utmaning som 

att skriva den här uppsatsen. Det jag upptäckte när jag gick igenom olika referenslitteraturer, 

upptäckte jag att det, oftast, genomgående var samma författare till ett flertal böcker. Roland 

Almqvist var en av de författare som jag stött på vid ett flertal tillfällen. Vad har jag då 

upptäckt under arbetets gång?

Först och främst, är New Public Management, fortfarande, som begrepp väldigt okänt. De 

förändringar som det har inneburit som reform dock, är välkända och många använder sig 

utav olika begrepp som direkt skulle kunna vara kopplade New Public Management. Vid en 

av mina intervjuer i Skellefteå, pratar informanten om att de har en decentraliserad

organisation. Just decentralisering är något utav ett ledord inom New Public Management, att 

man har en platt organisation, så att alla anställda ska kunna vara med på de beslut som tas 

och att det inte ska bli alltför långa beslutsvägar. Decentralisering skulle i sin tur leda direkt 

till effektivitet, som även det är ett av ledorden inom reformen. Vidare nämner en av mina 

informanter i Piteå Kommun, att deras organisation är väldigt platt. De har inga chefer på 

mellanchefsnivå utan de är direkt underställda personalchefen. Även detta är ett tecken på att 

New Public Management har blivit implementerat inom den kommunala organisationen.

Samtidigt som jag har hittat många tecken på att New Public Management implementerats på 

olika nivåer, har jag även upptäckt tecken på att vissa förvaltningar återgår till en viss form av 

centralisering, om än inte helt och hållet. En av informanterna i Skellefteå berättar för mig att 

det ska ske en liten förändring inom organisationen och att den i sin tur kommer att innebära,

att vissa beslut kommer att tas på central nivå. Kan man då se detta som ett tecken på, att det 

efter många år av implementering av New Public Management, nu istället sker en återgång till 

det gamla systemet? Troligtvis inte. Idag använder kommunerna sig utav en blandning av 

både det gamla systemet och New Public Management. En avgörande faktor till varför Piteå 

och Skellefteå Kommun inte helt och hållet har anammat de olika förhållningssätten som New 

Public Management innebär kan bero på politiska ideologier. I både Piteå och Skellefteå 
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Kommun är det socialdemokraterna som har majoritet i fullmäktige.38,39 och några utav de 

ledningsord som finns inom New Public Management är marknadsorientering och 

konkurrens. Detta kan man även hitta som ledord till borgerliga partier. Hur fallet ser ut inom 

andra kommuner som har borgerligt styre, kan man endast spekulera i. Min uppfattning när 

det gäller implementeringen av New Public Management inom både Piteå och Skellefteå 

Kommun, är att de dels har valt att använda sig utav delar som symboliserar New Public 

Management, men att de även har kvar en del av de gamla förhållningssätten inom 

kommunalt styrande. Man kan säga att de jobbar enligt devisen ”äta kakan och ha kvar 

kakan”. De tar de bitar som är bra inom New Public Management och blandar dem med de 

bitar som är bra inom det gamla förhållningssättet och det har bevisligen fungerat.

I figur 1 (se sida 11) är en av frågorna som man tar upp, frågan om den offentliga sektorn är 

starkt centraliserad/decentraliserad och baserat på mina studier av Piteå och Skellefteå 

Kommun, tycker jag inte att de är varken starkt centraliserade eller starkt decentraliserade.

Beroende på vilken nivå man studerar inom varje kommun, kan man säga om den 

förvaltningen är decentraliserad eller centraliserad. De förvaltningar som jag har studerat till 

den här uppsatsen, har uppvisat en decentraliserad organisation. Fast som jag tidigare skrev, 

kommer en av förvaltningarna att återgå, till en viss del, till en centraliserad organisation. I 

det här fallet kan man säga att ”till varje regel finns ett undantag”. Jag skulle dock vilja påstå 

att de är mer decentraliserade än centraliserade, men jag skulle inte använda mig utav ordet 

”starkt”. 

7 Slutord

I den här uppsatsen har jag valt att göra en jämförelse mellan Piteå och Skellefteå kommun 

och om de har implementerat New Public Management-reformen inom sin kommunala 

organisation. Utöver det förstnämnda syfte, ville jag även förklara lite närmare vad New 

Public Management egentligen innebar. 

När det gällde jämförelsen mellan Piteå och Skellefteå som kommuner, kunde man se många 

likheter. Utav de arton stycken grundfrågorna som jag hade, var det tre stycken frågor som 

kom att dominera uppsatsen extra mycket. Dessa tre var omorganisering, anbudsförhandlingar 

                                               
38 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2284 (2009-05-09)

39
http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____21007.aspx?epslanguage=SV (2009-05-09)

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2284
http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____21007.aspx?epslanguage=SV
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samt samarbete inom och över länsgränserna. Enligt mig tog dessa frågor upp själva kärnan 

kring New Public Management och det som jag ville studera närmare. När det gällde 

resultaten på de tre olika områdena, fick jag till största delen liknande svar, var det dock på 

vissa områden som det skiljde sig åt en del. Båda kommunerna stod inför en omorganisering 

av relativt stora mått. I Piteå Kommun skulle två olika förvaltningar slås ihop till en, medan 

den omorganiseringen som skulle ske i Skellefteå Kommun skulle innebära förändringar inom 

personalavdelningen. En av informanterna som jag intervjuade i Skellefteå Kommun, trodde 

att antalet enheter skulle minska från det nuvarande antalet på fem enheter, ned till fyra 

stycken. Ingenting var dock klart kring deras omorganisering vid skrivandets stund. Det som 

var klart kring deras omorganisering, var att de numera skulle heta enheter istället för grupper 

som de tidigare hade kallats för.

När det gällde frågan kring anbudsförhandlingar, skiljde de sig åt på vissa punkter. Det som

de hade gemensamt, var att de båda kommunerna enligt lag var tvungna att jobba enligt lagen 

för offentlig upphandling (LOU). Om en kostnad översteg två basbelopp, det vill säga 85 600 

kronor, innebar det att en upphandling skulle ske. Däremot försökte Piteå Kommun i största 

möjliga mån att inte utkonkurrera den kommunala verksamheten. 

Samarbeten över länsgränserna skedde i viss mån, det som avgjorde där berodde på vilken 

avdelning man jobbade på och vilken roll man hade inom sin avdelning. I Piteå Kommun

skedde det största samarbetet mellan kommunerna i ”Fyrkanten”-området, det vill säga Piteå, 

Luleå, Älvsbyn samt Boden Kommun. Detta samarbete var något som de ständigt 

marknadsförde på olika mässor och konferenser. Det faktum att man kan bo på en ort och 

jobba på en annan, men att ingenting ligger längre än en timme bort med bil. I Skellefteå 

Kommun började ett allt närmare samarbete med inlandskommunerna att ta form.

New Public Management som reform har inneburit förändringar på många olika områden. Det 

man först och främst bör tänka på, är att New Public Management inte är en enda reform. 

Istället består den utav flera olika reformer som har skett genom åren. Det är en reform som 

kan studeras från flera olika vinklar, inte bara ur en sociologisk synvinkel. Ur en rent 

ekonomiskt eller statsvetenskaplig synvinkel, kan New Public Management vara av stort 

intresse. Den största anledningen till varför man började implementera New Public 

Management inom den offentliga sektorn, var effektivisering. Målen som man satte upp inom 

den offentliga sektorn, var bland annat att man ville öka prestationsgraden samt 
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kostnadseffektiviteten. Decentralisering var ett av verktygen som man kom att använda sig 

utav, vid implementeringen av New Public Management. Det fanns främst tre anledningar till 

varför man använde sig utav decentralisering i så pass stor skala. Fast enbart decentralisering 

inom offentliga sektorn, skapar inte effektivitet. Den processen bör i sin tur kombineras med 

målstyrning, med andra ord en tydlig styrning mot målet/mål som organisationen skall uppnå.

Målstyrningen ska i sin tur inte säga hur medarbetarna i en organisation ska uppnå de olika 

målen, den ska endast säga vad som ska uppnås.

Bouckaert och Pollitt, författare till boken ”Public Management Reform – A comparative 

analysis” ansåg bland annat att New Public Management som reform hade inneburit 

förändring på fyra olika nivåer. Bland dessa nivåer nämner de bland annat institutionell 

organisation/nivå samt styrelsenivåer. Dessa fyra nivåer vidareutvecklar de sedan till en 

modell som beskriver, i stora drag, hur reformen har kommit att inverka ytterligare på ett 

flertal nivåer.

Linnea Henriksson, doktorand i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, har även hon tagit 

upp vad som definierar New Public Management och hur det har kommit att påverka olika 

system inom den offentliga sektorn. Dels har hon skrivit artiklar om ämnet. Hon har även i sin 

licentiatavhandling tagit upp New Public Management, då hon utgår från reformen när hon 

skriver om marknadsorientering av kommunal serviceproduktion i kommuner i Finland och 

Sverige.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide

1) Vad är din befattning?

2) Vilken utbildning har du?

3) Hur länge har du varit anställd här?

4) Vilka är din/dina huvuduppgifter? Vilka ansvarsområden har du?

5) Har de förändrats under tiden som du har varit anställd här?

6) Hur ser organisationen ut på din arbetsplats?

7) Vilka eventuella förändringar har skett under de år du varit anställd här?

8) Om det har skett förändringar inom organisationen och arbetsplatsen, har de varit av 

positiv eller negativ karaktär?

9) Vad har förändringarna inneburit för dig när det gäller din arbetssituation?

10) De reformer som har skett, har de lett till att de anställda har varit tvungna att 

vidareutbilda sig?

11) Om ja, inom vilka områden har de vidareutbildat sig inom?

12) Inom vilka områden finns det anbudshandlingar/konkurrensprogram?

13) Har de lett till ökad effektivitet samt lägre kostnader för kommunen?

14) Existerar det någon form av specialisering på arbetsplatsen, dvs. fokusering på er 

kärnverksamhet?

15) Sker det några samarbeten med andra kommuner i länet?

16) Sker det även samarbeten med kommuner i andra län?

17) Om ja, är det några kommuner som ni samarbetar med extra mycket?

18) Vad är din uppfattning om utvecklingen inom kommunen?
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Bilaga 2 Figurer över varje kommuns organisation

Figur 3: Skellefteå kommuns organisation enligt http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=3606, 
”Presentation av Skellefteå kommun”-powerpoint presentation. (2009-04-08)
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Figur 4 Piteå kommuns organisation enligt 
http://www.pitea.se/templates/Pitea_Page____20953.aspx?epslanguage=SV (2009-04-22)
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