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Sammanfattning 

Titel: Ekonomistyrning – i lagens namn 

Kurs: 2FE24E – Ämnesfördjupande arbete, ekonomistyrning 15hp 

Författare: Emilié Backman, Max Nilsson & Markus Stenvall 

Handledare: Cristoffer Lokatt 

Examinator: Pia Nylinder 

 

Bakgrund: Polismyndigheten genomförde en stor omorganisation år 2015 med 

syfte till att effektivisera verksamheten och på så sett sänka kostnaden och bidra till 

en flexiblare styrning, vilket skulle bidra till ett högre resultat i verksamheten.  

 

Syfte: Syftet med studien är att studera hur förvaltningsteorierna Public 

Administration, New Public Management och New Public Governance speglas i 

styrning av modern offentlig sektor genom att studera förändringen av 

användningen av formella styrmedel på den lokala nivån inom Polismyndigheten i 

Region Syd. 

 

Metod: En beskrivning av den forskningsdesign som studien har, där fallstudie har 

lämpat sig och en abduktiv ansats anammats. Vidare förklaras hur studien grundas 

i empiriska data som samlats in via semistrukturerade intervjuer och därefter 

beskrivs i en analysprocess. 

 

Slutsats: Genomförandet av studien visar på en viss förskjutning av användning av 

formella styrmedel. Förskjutningen påvisar tendenser mot förvaltningsteorierna 

Public Administration, New Public Management och New Public Governance. 

Däremot kan något mer tendens urskiljas mot New Public Governance utifrån den 

analys som visar att förändringen har inneburit ett större fokus på kommunikation 

och nätverkande inom myndigheten, som utspelar sig genom ett gemensamt 

helhetstänk och genom samarbete inom både regionen men även nationellt. Detta 

ger en bild av hur förvaltning inom en modern offentlig sektor ter sig.  

 

Nyckelord: Public Administration, New Public Management, New Public 

Governance, Polismyndigheten. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med en bakgrund om den förändring som skett inom 

Polismyndigheten och reformen som infördes 2015. Vidare introduceras 

styrsituationer inom offentlig sektor med en förklaring kring de olika 

förvaltningsteorierna Public Administration, New Public Management och New 

Public Governance. Det leder i sin tur in till en problemdiskussion om problem som 

uppkom inom Polismyndigheten som den nya reformen skulle ge svar på och sedan 

kritik kring de olika förvaltningsteorierna. Problemdiskussionen mynnar ut i en 

frågeställning och syfte kring hur användning av styrmedel förändrats i samband 

med förändringen som skett inom myndigheten och hur den förändringen kan 

härledas till de olika förvaltningsteorierna. 

1.1 Bakgrund 

Polisen gjorde den 1 januari 2015 en omstrukturering för att effektivisera 

verksamheten och på så sätt sänka kostnader, bidra till en flexiblare styrning vilket 

skulle bidra till ett högre resultat i verksamheten (Proposition 2013/14:110). 

Orsaken till den nya reformen var att polisen ansågs vara alltför fokuserade på att 

föra statistik och rapportera resultat. Till följd av att det tog tid från andra 

arbetsområden inom polisen vilket också kunde påvisas med att allt färre brott 

uppklarades upp enligt Westerberg (2017). Utredningar och granskningar har skett 

på uppdrag av Regeringen och visade att polisen bland annat hade brist på 

enhetlighet och lösningen skulle vara en sammanslagning av polismyndigheterna. 

För att komma till bukt med problemet ville man genom den nya reformen 

centralisera polismyndigheten för att därmed skapa enhetlighet och flexibilitet inom 

organisationen (SOU 2012:13).  Denna ombildning av Polisen är en av de största 

reformerna som genomförts inom myndigheterna i Sverige de senaste decennierna 

(Statskontoret 2018). 

 

”Polisens organisationsstruktur med 21 polismyndigheter av skiftande storlek utgör 

hinder för ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och högre kvalitet i 

verksamheten samt försvårat en tydlig och effektiv styrning av verksamheten.” 

(SOU 2012:13, 202).  Utifrån det var syftet med omorganisationen att stärka 
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förutsättningar för att förbättra verksamhetsresultat och kvaliteten i polisarbetet. 

Följande förslag röstades fram: “Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna 

samt Statens kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en sammanhållen 

myndighet. Kommitténs föreslår samtidigt att Säkerhetspolisen ska ombildas till en 

fristående myndighet” (SOU 2012:13, 24). Genom omstruktureringen ges större 

möjlighet för polisväsendet att nå sin fulla potential och den nya 

organisationsstrukturen ger bättre förutsättningar att uppnå de krav och mål som 

regeringen ställer på organisationen (SOU 2012:13). Vidare ska indelning av 

Polismyndigheten ske regionsbaserat med färre men större regioner, där grunden är 

att regionerna ska vara bärkraftiga och inte skilja sig betydligt vad gäller 

resursbehovet (SOU 2012:13). På så vis försvinner problem kring resursfördelning 

som tidigare reform innebar, samtidigt som barriärer mellan regionerna minskar. 

Med mer likvärdiga regioner skapas möjligheter för tydligare styrning inom den 

offentlig sektor gällande polismyndigheten (SOU 2012:13).  

 

Organisationsformen för offentlig verksamhet är vanligen en förvaltning eller 

myndighet, där förvaltningen har till uppdrag att utföra uppgifter som dess 

huvudman har beordrat och vilket är reglerat i lagar, direktiv och regler. Dessa 

faktorer påverkar i stor grad hur utformningen av ekonomistyrning sker i offentlig 

sektor (Olve & Nilsson 2018). Att utöva kontroll över en verksamhet är med andra 

ord ett sätt att kontrollera att uppdraget sker på ett effektivt sätt. Ett sätt att utöva 

kontroll över verksamheten är att använda sig av styrmedel, som till exempel 

budgetar, för att säkerställa att verksamheten ligger i enlighet med de övergripande 

målen. Styrmedel utgör således en viktig roll och är under ständig utveckling för att 

få fram relevant information till den rådande styrningen (Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Olve & Nilsson (2018) beskriver att offentlig 

verksamhet inte kan avveckla en verksamhet ifall den bedöms olönsam, då de är 

bundna enligt lag att utföra det avsedda arbetet.  

 

Offentlig verksamhet har en mer komplex styrsituation jämfört med privat 

verksamhet och fokus ligger på att skapa samhällsvärde snarare än lönsamhet (Olve 

& Nilsson 2018). Styrning i offentlig sektor med fokus på samhällsvärde kan bland 

annat ske i enlighet med förvaltningsteorierna Public Administration (PA), New 

Public Management (NPM) och New Public Governance (NPG). 
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PA är en teori inom offentlig sektor som växte fram under senare delen av 1900-

talet och i Europa är den mer känd som administrativa teorin (Osborne 2010). Fokus 

för PA perspektivet är på den administrativa processen med en tydlig hierarki, som 

utgör grunden för god styrning och för att förhindra att dubbelarbete eller 

arbetsprocesser överlappar varandra (Hood 1991). Inom PA lägger man stor vikt på 

uppdelning av politik och administration, där politiken till största del har betydelse 

i det initiala stadiet och därefter får en mer administrativt fokus (Guevara 2015). 

 

NPM är en bred term som är en förkortning för en samling av många liknande 

administrativa teorier, vilket kännetecknas av en utveckling till att se privata 

sektorn som en förebild för offentlig sektor och införa dess logik och metod i 

styrandet av en organisation (Almqvist 2006; Agewall 2005). Fokus inom NPM 

riktas mot att effektivisera användningen av resurser (Karlsson 2018). 

 

NPG är inte en gren inom PA eller NPM utan har vuxit fram till följd av världen 

har blivit allt mer globaliserad (Osborne 2010).  NPG härstammar från sociologi 

(Kooiman 1999) och network theory (Osborne 2010; Kijn & Koppenjan 2000). Det 

innebär att inom NPG utgår man från en pluralistisk syn på omgivningen där flera 

aktörer är med och påverkar hur resurserna ska allokeras. I syfte att olika aktörers 

mål ska leda till en optimal lösning där olika intressen verkar åt samma riktning, 

vilket resulterar i att sina egna mål uppnås genom bidragandet med kunskap till 

beslutsfattande processerna (Osborne 2010).  

 

Ovanstående tre förvaltningsteorier har både fördelar och nackdelar vid 

implementeringen inom offentlig sektor. Utifrån vad för slags verksamhet som 

bedrivs och miljö som organisationen verkar i kan det variera mellan vilken 

förvaltningsteori som är mer eller mindre fördelaktig. 

1.2 Problemdiskussion  

Trots att regeringen har ökat anslagen och personella resurser till polisen genom 

åren har det inte speglats i resultatet i polisens arbete. Resursallokeringen har inte 

kunnat utföras på en enhetlig grund vilket lett till kritik. Reformen har haft till 
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uppgift att säkra resursfördelningen mellan polismyndigheterna utifrån rimliga 

villkor. I SOU 2012:13 beskrivs hur polisen inte visat tecken på att leva upp till de 

krav som ställs på dem när det kommer till att utnyttja resurser på ett effektivt sätt. 

“Den övergripande frågan som ska besvaras är om polisens nuvarande organisation 

utgör ett hinder för de krav som regeringen ställer på högre kvalitet, ökad 

kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens 

verksamhet”. Det tycks således inte att de högre tilldelade resursnivå har resulterat 

i en märkbar utjämning av vare sig kvalité eller produktivitet inom 

polismyndigheten (SOU 2012:13, 158). Ett sätt att ta sig an denna fråga kan vara 

utifrån följande förvaltningsteorier PA, NPM och NPG inom offentlig sektor. 

 

Grundantagande enligt PA är att ett stort förtroende i relationen mellan aktörer 

minskar transaktionskostnader inom offentlig sektor och bidrar till en högre 

effektivitet. Enligt detta ligger dess fokus på att ansvaret av resurser ska bygga på 

högre förtroende inom PA (Hood 1995; Almqvist 2006). PA utformades för att 

kunna styra offentlig verksamhet på ett förutsägbart sätt, något som förutsatte att 

externa miljön var oföränderlig. PA är inte designad för att möta förändringar och 

blir i det avseendet väldigt motsträvande när yttre faktorer påverkar under ständiga 

förändringar (Katsamunska 2012). De nackdelar som PA hade resulterade i 

framväxten av NPM (Almqvist 2006).  

 

NPM’s syfte var att skapa högre effektivitet genom att eliminera skillnaderna 

mellan offentlig sektor och privata sektorn, alltså att genomföra en företagisering 

av offentlig sektor och skifta fokus på ansvaret till resultatet (Almqvist 2006). 

Denna effektivisering av verksamheten skapar en förmåga att leverera tjänster eller 

produkter av högre kvalité genom att prestera mer för mindre resurser. Idén är att 

uppnå så högt värde som möjligt ur varje skattekrona ur ett samhällsperspektiv 

(Olve & Nilsson 2018). 

 

Genomförandet av företagisering har skapat vissa konsekvenser som den offentliga 

sektorn behöver bemöta och hantera. Med framväxten och användningen av mål- 

och resultatstyrning inom offentlig sektor så har fokus flyttat till output istället för 

input. Detta har inneburit en ökad mätning av det som kan kvantifieras. 
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Konsekvensen av detta kan leda till att verksamheten blir effektivare, men att det 

även förändrar sättet som det offentliga uppdraget sköts (Karlsson 2018). 

 

Ytterligare en utveckling som den ökade mål- och resultatstyrningen medför är 

kontinuerlig kontroll. Detta ökar fokus på individens prestationer och i de 

verksamheter som inte har tydligt formulerade mål eller kvantifierbara mål , som 

kan mätas, minskar arbetet mot det som ska uppfyllas. En annan konsekvens är vid 

resultatstyrning så bedöms utfall i efterhand, alltså efter individer har agerat i 

verksamheten. Detta resulterar i att beslut bygger på historiska resultat och att 

åtgärder får en fördröjningseffekt. (Karlsson 2018).  

 

En kombination av dessa två utvecklingar, mål- och resultatstyrning och 

kontinuerliga kontroller, har skapat kontrollinstanser i syfte att kontrollera om 

verksamheten uppnår de resultat som beslutats. Vilket har lett till ett ökat behov av 

dokumentation och administration av prestationer för en bättre utvärdering, därmed 

inneburit ett utökande av den administrativa bördan (Karlsson 2018). En annan 

kritik mot NPM är att det antar många olika uttryck vid implementering i praktik, 

alltså det finns ingen garanti att offentliga sektorns styrverktyg förändras i enlighet 

med vad NPM förespråkar (Almqvist 2006).  

 

Fördelen med NPG är att den bygger på styrkorna inom PA och NPM, vilket 

innebär att den fångar upp legitimiteten av beslutsfattande och implementering från 

PA och den effektiva processen på outcomes inom NPM. Samtidigt som NPG tar i 

beaktning en pluralistisk syn på omgivningen som den offentliga sektorn verkar i, 

vilket tillsammans skapar ett omfattande teoretiskt begrepp som fångar in hur 

offentlig sektor ska styras i enlighet med samtiden (Osborne 2006).  

NPG har växt fram som ett alternativ till NPM och är en av de nyare 

förvaltningsteorierna, något som däremot i teorin inte behöver betyda att det är den 

bästa. Det finns flera frågor inom NPG som behöver besvaras enligt Osborne (2010) 

för att kunna utvärdera om styrningen är effektivare. När det kommer till 

nätverkandet bland konsumenterna av samhällstjänster behöver man titta närmare 

på inom vilka processer det lämpar sig att inkludera olika samhällsaktörer, för en 

effektiv styrning (Kijn & Koppenjan 2000). För att kunna mäta effektiviteten 

behövs ett kvalitetsmått tas fram som värderar till vilken utsträckning 
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konsumenterna är med och bidrar till styrningen. Nätverkandets roll inom den 

offentliga sektorn interorganisatoriska verksamheter ska kunna värderas för att 

avgöra hur bra en verksamhet är på att skapa och bibehålla humankapital, samt för 

att kunna ställas mot andra verksamheter (Gray 2002). Däremot har NPG inget 

tydligt sätt i att kunna utvärdera outputs för att kunna planera och styra den 

offentliga verksamheten effektivt eller vilka verktyg som krävs för att mäta hur 

socialt hållbart en verksamhet är (Osborne 2010).  

 

Fokus för de olika förvaltningsteorierna skiljer sig betydligt, vilket är något som 

speglas när det kommer till användning av formella styrmedel. Formella styrmedel 

används i olika utsträckning och av olika anledningar, men användningen går i 

enlighet med det önskade samhällsvärdet som ter sig inom förvaltningsteorin. Trots 

att man ser skillnader mellan de olika förvaltningsteorierna så menar forskare att 

vissa trender som kan härledas tillbaka till teorierna bör speglas i verkligheten. 

Genom analys av hur användning av formella styrmedel sker nu gentemot tidigare 

kan man se om tendenser till vissa förvaltningsteorier är mer förekommande än 

andra.  

1. 3 Frågeställning 

Hur påverkas användningen av formella styrmedel av förändringen inom 

Polismyndigheten i Region Syd? Hur kan förändringarna härledas mot 

förvaltningsteorierna Public Administration, New Public Management och New 

Public Governance? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur förvaltningsteorierna Public Administration, 

New Public Management och New Public Governance speglas i styrning av modern 

offentlig sektor genom att studera förändringen av användningen av formella 

styrmedel på den lokala nivån inom Polismyndigheten i Region Syd. 
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1.5 Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa studien till att undersöka Polismyndigheten, då där 

har en av de största omorganisation inom styrning för offentlig sektor i Sveriges 

nutid skett, vilket ger en bild över styrning inom modern offentlig sektor. 

Avgränsning till Region Syd har skett i grund att regionen är en av de största och 

befolkningstätaste regionerna inom myndigheten, med hänsyn till att den innefattar 

både storstads- och småstads-områden. 

 

Avgränsning till just formella styrmedel har skett på grund av tillgång till deltagare 

på den nationella ekonomiavdelningen som verkar inom Region Syd. Vidare har 

empirin skapat avgränsningen till vilka formella styrmedel som analyserats utifrån 

vilka som förekom under intervjuerna.  

 

De förvaltningsteorier som uppsatsen behandlar är de mest studerade och mest 

förekommande teorierna när det kommer till styrning av offentlig sektor. 

Utgångspunkten var Public Administration och utifrån den förvaltningsteorin har 

New Public Management och New Public Governance växt fram. Uppsatsens 

omfång begränsar antalet teorier då analys mot fler teorier hade varit mer 

tidskrävande.  
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2. Metod 

Uppsatsens andra kapitel inleds med beskrivning av den forskningsdesign som 

studien har, där fallstudie har lämpat sig och en abduktiv ansats anammats. Efter 

beskrivs det teoretiska gap som studien syftar att fylla och de kvalitetsmått som 

studien utgått från. Vidare förklaras hur studien grundas i empiriska data som 

samlats in via semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats, där ett 

målstyrt urval har skett mot deltagare som verkar inom den avdelning som 

använder sig av formella styrmedel. Därefter beskrivs analysprocessen av den 

empiriska data som samlats in där innehållsanalys har använts för att på så vis 

söka teman, som i sin tur ligger som grund för kapitel fyra och fem: Empiri och 

Analys. Slutligen beskriver metodkapitlet hur etiska överväganden tagits i 

beaktning genom information om samtycke om deltagande och möjlighet att 

påverka har getts till deltagandarna.  

2.1 Forskningsstrategi 

Studiens frågeställning har utgått från en hur-fråga, om hur användning av formella 

styrmedel på regional nivå har förändrats vid införandet av den nya polisreformen. 

Det gör att en fallstudie lämpat sig bäst när författarna till studien undersökt ett 

aktuellt skeende inom polisen med empiriska data från intervjuer. Studien kretsar 

kring omorganisationen i samband med den nya polisreformen och intervjuer har 

genomförts med personer som har varit med innan implementeringen av reformen 

och efter, för att på så vis förstå hur användningen av styrmedel förändrats och 

sedan kunna härleda det till en lämplig förvaltningsteori. Det är enligt Yin (2007) 

en lämplig metod att göra studien på när man “vill ta sig an kontextuella 

betingelser”, då studien har haft som mål att “förklara”, “beskriva” och “illustrera 

vissa teman” (Yin 2017, 31–33) Analysen har sedan kopplat det empiriska 

materialet till olika teorier kring förvaltning i offentlig sektor, för att på så sätt 

kunna härleda till vilken teori som styrning i modern offentlig sektor kan ta sig an.  

 

Författarna har utgått ifrån en abduktiv ansats (Bryman & Bell 2017). Först har en 

teoretisk grund skapats som sedan byggt upp intervjuerna utifrån 

förvaltningsteorier, för att i ett tidigare stadium veta vilken teori som är relevant för 
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att säkerställa att studien blev klar inom avsatt tid. Efter intervjuerna var avklarade 

har författarna valt återgå till teoriinsamling för att skapa sig ett tydligare underlag 

av relevant teori för analysen av empirin.   

2.2 Utformning av studien 

Studien utgår från en forskningsdesign som löper som en röd tråd genom arbetet. 

Enligt Yin (2007) är forskningsdesignen är övergripande förklaring av hur 

arbetsprocessen kommer ta sig från a till b. Författarna har inlett studien med att 

lyfta fram en omstrukturering inom polismyndigheten för att sedan beröra vilka 

förvaltningsteorier som kommer behandlas under studien, som problematiseras och 

mynnar ut i en frågeställning och syfte. Där har författarna påvisat ett kunskapsgap, 

vilket Sandberg & Alvesson (2011, 27–28) benämner som “gap-spottning”. 

Författarna har valt att ha med ett syfte för att underlätta för läsaren inom vilka 

ramar studien tar sig an. På så sätt ges möjlighet att i slutsatsen avgöra om studien 

har givit svar på vilken förvaltningsteori som beskriver styrning i en modern 

offentlig sektor.  

 

En svårighet med den här formen av “enfallstudier” är komplexiteten att avgränsa 

tidsrymden i vilket fallet utspelar sig i (Yin 2007, 42). Författarna har därför valt 

att designa intervjuguiden till hur intervjuobjekten arbetade innan polisreformen 

implementerades 2015 och hur de arbetar fram tills idag. Eftersom polisen är en 

stor organisation och det framkom i intervjuerna att det har tagit tid innan bitarna 

fallit på plats och att arbetet pågår fortfarande. För att kunna koppla empirin mot 

teorin har författarna valt att koda det empiriska materialet till olika teman för att 

på så sätt kunna härleda det till lämplig förvaltningsteori.  

2.3 Kvalitetsmått för forskningsdesignen 

Författarna har valt att utgå från de fyra kvalitetsbegreppen: begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin 2007), för att studien ska 

uppfylla kraven för validitet och reliabilitet. Begreppsvaliditeten säkerställs genom 

att författarna till studien har använt sig av flera källor när teorin och empirin 

samlats in. Det teoretiska materialet har dels hämtats från Linnéuniversitetets 

databaser för att säkerställa att källan är peer reviewed. Alla källor har inte funnits 
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med i databaserna och de har hämtats från Google Scholar. Flera av källorna 

kommer från författarnas källangivelse i deras artiklar, vilket är peer reviewed. 

Sökorden som har använts i databaser (Onesearch, Business Source Premier och 

Google Scholar), för att hitta de relevanta källorna, finns under bilaga 1. 

 

Författarna har också använt sig av böcker för att få en djupare förståelse inom inom 

vissa områden där litteraturen ger en tydlig överblicksbild av företeelsen och en 

detaljerad förklaring, medan de vetenskapliga artiklarna ger en bra summering. Det 

empiriska materialet kommer från flera olika personer som jobbar på 

ekonomiavdelningen inom Region Syd. Författarna har valt att avgränsa studien till 

att studera förändringen av användningen av formella styrmedel på en lokal nivå 

inom polismyndigheten i Region Syd, och på hur användningen av formella 

styrmedel har förändrats inom verksamheten och hur de kan härledas till lämplig 

förvaltningsteori. Uppsatsen har granskats av: Martin Fröström, Anna Asplund, 

Ebba Fyhr, Annie Waldener, Stina Peterson, Julia Backe, Amilia Falk, Cristoffer 

Lokatt och Pia Nylinder under skrivandets gång under löpande seminarier. Pia 

Nylinder är universitetslektor på Linnéuniversistetet och ingår i forskningsgruppen 

Centre for Management Accounting Research. Cristoffer Lokatt har varit 

handledare under arbetets gång, som är doktor i ekonomi och anställd på 

Linneuniversitetet. Övriga personer är studenter på civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitet som skriver sin kandidatuppsats i ekonomistyrning.   

Det andra begreppet är den interna validiteten (Yin 2007). Studien bygger på en 

mer förklarande ansats, där författarna har härlett hur polisens formella styrmedel 

på en regional nivå används utifrån de rådande förvaltningsteorier inom styrning 

för offentlig sektor. Begrepp inom de olika teorierna är vad som låg till grund när 

författarna letade teman i den empiriska data som samlats in. 

 

Den externa validiteten (Yin 2007) erhålls när studien utgått ifrån rådande teori 

inom styrning för offentlig sektor, vilket har bekräftats av flera forskare. Där 

resultatet av studien har kunnat härledas till hur en modern offentlig sektor styr sin 

verksamhet utifrån val av formella styrmedel till lämplig förvaltningsteori. Den 

externa validiteten kan ge ett starkare stöd om studien hade replikerats, enligt 

“replikationslogiken” (Yin 2007, 58).  
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Enligt Yin (2007) uppfyller en studie reliablitetskravet när studien är 

väldokumenterad. Författarna har därför valt att spela in intervjuerna och utgå ifrån 

en intervjuguide som är bifogad i studien. Metoden finns med i studien för att 

redogör för hur studien har gått till och gör det möjligt för andra att upprepa 

fallstudien tillvägagångssätt.   

2.5 Datainsamling 

Vid datainsamling kan man använda primära data, som är material som utredaren 

själv samlar in (Mälardalens högskola 2016). I denna studie används primär källa i 

form av det material som författarna har samlat in under intervjuer. 

 

Den intervjuform som tillämpades inom denna studie, för att erhålla det primära 

materialet som utgör empirin, var semi-strukturerad intervjuform. Denna 

intervjuform används specifika teman som ska beröras, men det finns stor frihet för 

deltagaren att utforma svaren på sitt egna sätt (Bryman & Bell 2017).  Detta val av 

intervjuform valdes med syftning till att säkerhetsställa att ämnet som diskuterades 

skulle innefatta området kring formella styrmedel och dess användning. Med 

hänsyn till detta sammanställde författarna en intervjuguide inför intervjuerna med 

ämnessektioner och tillhörande frågor till dessa för att erhålla det empiriska 

material som krävs för analysen i studien. Flexibiliteten i denna intervjuform gav 

möjligheten att ha ett viss mått av struktur och samtidigt lämnade en viss frihet för 

deltagaren att belysa den relevanta information utifrån dennes perspektiv. 

Anledningen till att författarna inte valde en strukturerad intervjuform var för att 

författarna ville rikta intresset mot deltagarnas ståndpunkter och erfarenheter, och 

inte författarnas intresse. För att upprätthålla en opartisk syn inom studiens förlopp. 

 

I valet av urval så måste det säkerhetsställa att många olika individer ingår i studien 

och att de är relevanta för frågeställningen, så att många olika perspektiv och 

aktivitetsformer kan komma i fokus (Bryman & Bell 2017). Detta har tagits i 

beaktande vid valet av deltagarna för denna studie, där författarna valde att utgå 

från ett målstyrt urval. Det innebär att författarna valde personer som jobbar inom 

ekonomiavdelningen i denna studie, för att de är verksamma inom områden som 

använder formella styrmedel och påverkar/påverkas av styrningen. I syftet att få en 
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tydlig bild av förändring och dess arbetssätt. Förutom målstyrt urval så tillämpades 

även bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman & Bell 2017). 

Bekvämlighetsurval är den metod som tillämpas först i denna studie där det via 

kontakter har etablerats en insyn i polisverksamheten och en bedömning av vilka 

individer som är relevanta för denna studiens forskningsområde har kunnat 

genomföras. När en kontakt etablerades med första deltagaren så tillämpades även 

snöbollsurvalet för att få kontakt med fler relevanta individer för studien inom 

polisverksamheten. Bedömningen av valet av urval har även tagit hänsyn till 

geografisk placering, vilket författarna valde att avgränsa till Region Syd som 

består av fyra län (Skåne-, Blekinge-, Kronoberg- och Kalmar län) och är en av den 

befolkningstätaste polisregionen (Polisen 2018; SCB 2018). Denna region består av 

både större och mindre städer med varierande grad av förändringar och utmaningar, 

och detta skulle bidra till en ingående och omfattande förståelse för utvecklingen. 

 

Studiedeltagarna i denna studie består av: 

Namn  Avdelning År inom polisen Intervjutillfälle 

Deltagare 1 Ekonomiavdelningen 10 år < 9/5–2019 

Deltagare 2 Ekonomiavdelningen 25 år < 10/5–2019 

Deltagare 3 Ekonomiavdelningen 10 år < 15/5–2019 

Deltagare 4 Ekonomiavdelningen 10 år < 17/5–2019 

Deltagare 5 Ekonomiavdelningen 25 år < 20/5–2019 

Tabell 1. Beskrivning av studiedeltagare. 

2.6 Analys av data 

För att problemet ska undvikas har fallstudien anammat en specifik analytisk 

strategi innan insamling av empiriskt material skett. På så vis kan författarna 

hantera den insamlade informationen på bättre sätt, komma fram till övertygande 

analytiska slutsatser och dessutom ha möjlighet bortse från alternativa tolkningar 

(Yin 2007). 
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Yin (2007) beskriver tre olika strategier. Den första strategin utgår från att forskare 

förlitar sig på teoretiska hypoteser som ligger i grund för fallstudien, där det 

ursprungliga målet med studien högst troligt är sammankopplade med dessa 

hypoteser som sedan mynnar ut i forskningsfrågor, litteraturgenomgång och sedan 

nya hypoteser (Yin 2007). En sådan strategin varit grund i denna fallstudie vid 

analys av det empiriska materialet som samlats in. Den insamling av empiriskt 

material som skett har utifrån teorin om formella styrmedel och hur dessa 

återspeglas mot de olika förvaltningsteorierna. Denna analytiska strategi innefattar 

att de olika propositionerna som återspeglas av teori sedan styrt planeringen inför 

materialinsamling och därefter riktat uppmärksamhet mot viss data medan 

negligering av andra data. Återspeglingen av formella styrmedel mot 

förvaltningsteorierna är den proposition som styrt insamlingen i denna fallstudie. 

 

I den här fallstudien har innehållsanalys använts som analysmetod av det empiriska 

materialet. Innehållsanalys är en metod som är tillämpbar på de flesta olika texterna 

och som används som ett sätt att omformulera innehållet i texten på ett mer 

kvantitativt vis (Denscombe 2018). Vid en innehållsanalys får författarna avgöra 

om de vill genomföra analysen utifrån ett manifest eller latent fokus, något som 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver som ett generellt problem. Att ha fokus 

på att analysera det manifesta innebär att analysera texten utifrån vad som faktiskt 

sagts, de mer uppenbara komponenterna medan fokus på att analysera det latenta 

innebär att analysera texten utifrån vad den underliggande meningen är (Graneheim 

och Lundman 2004). 

 

Metoden innefattar en process på följande sex steg: 

”1. Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval. 

2. Bryt ned texten i mindre enheter. 

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data. 

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. 

5. Räkna förekomsten av dessa enheter. 

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 

enheter som förekommer i texten.” (Denscombe 2018, 402). 
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Den här uppsatsen har anammat både ett manifest- och latent fokus. Då denna 

uppsats behandlat återspeglingen av formella styrmedel mot förvaltningsteorierna, 

så har det manifesta innehållet analyserats mot användning av styrmedel samtidigt 

som det latenta innehållet analyserat mot hur detta avspeglat sig i enhet med 

förvaltningsteorierna. Enligt processen som beskrivs ovan har analysen utgått från 

textavsnitt som valts ut i form av enskilda intervjuer, som sedan brutits ner till 

meningsenheter som givit svar på frågeställning och syfte. Utifrån de 

meningsenheterna har författarna konkretiserat det budskap som meningsenheten 

skildrar, utifrån manifest- och latent fokus beroende på den enskilda 

meningsenheten. Vidare har meningsenheterna konkretiserats ner i koder som 

speglar dem som sedan mynnar ut i underkategorier. Slutligen har dessa 

underkategorier kopplats till huvudkategorier som sedan mynnar ut i teman. Nedan 

visas ett utdrag ut analysmallen som använts. 

 

Menings-

enheter 

Kompr. 

menings-

enheter 

Kod Underkategorier Huvudkategori 

Övertiden 

är svår att 

hålla, 

något som 

kan bero 

på vilka 

resurser 

man har  

Övertid 

svår att 

kontrollera  

Resurser 

avgör  

Yttre 

faktorer  

Ej kontroll  resursfördelning 

Tabell 2. Utdrag ur egen analysmall. 

2.7 Etiska övervägande 

Forskningskravet och individskyddskravet skall alltid vägas mot varandra. 

Tillgängliga kunskaper skall utvecklas och fördjupas, men individen skall ha ett 

skydd mot otillbörlig insyn. Inför varje vetenskaplig studie skall en vägning göras 

av värdet av den erhållna kunskapen mot risken av konsekvenser för deltagaren och 
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eventuellt tredje person, både kortsiktiga och långsiktiga följder skall tas hänsyn till 

(Vetenskapsrådet 2002). Denna avvägning genomförs för att följa “Lag (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor” (Riksdagen 2018). Vid 

bedrivning av forskning så ska ett antal etiska regler eller etiska principer 

upprätthållas. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell 2017). 

 

Vid uppfyllandet av informationskravet i denna studie så har författarna informerat 

deltagarna om studiens syfte. De har även informerats om vilka moment som ingår 

i studien och har fått ta del av intervjufrågorna i förväg i syfte att bättre förbereda 

sig och som en försiktighetsåtgärd, för att säkerhetsställa att respondenterna blir 

medvetna om att de inte kommer skadas eller påverkas negativt på grund av deras 

deltagande i denna studie. Detta har även genomförts för att följa 8 § lagen om 

etikprövning (Riksdagen 2018). 

 

I samband med intervjun har även en samtyckesblankett tilldelats deltagarna innan 

intervjun genomförs i denna studie, i syfte att de ska vara medvetna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att närsomhelst avbryta. Denna blankett 

har gett så mycket information som möjligt till deltagarna om denna studie och dess 

process, även information om att intervjun kommer spelas in via mobila enheter, 

för att de ska kunna ge sitt samtycke till eller neka till att medverka i denna studie. 

Därmed uppfylls samtyckeskravet och 16 - 17 § lagen om etikprövning följs 

(Riksdagen 2018). Deltagarna har även i samtyckesblanketten fått bekräftelse på att 

de uppgifter som samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte och endast 

författarna kommer ha tillgång till det, så att nyttjandekravet uppfylls. 

 

Dessa tidigare nämnda försiktighetsåtgärder som har tagits under denna studie 

består även utav att uppgifter om alla deltagare kommer behandlas med största 

möjliga konfidentialitets, för att de inte ska kunna utsättas för repressalier från 

arbetsgivarens sida. Detta innebär att i denna studie så kommer det inte gå att 

identifiera deltagarnas identitet eller vem som sagt vad, då det empiriska materialet 

kommer publiceras i olika teman utifrån de frågor och de begrepp som är centrala i 

denna studie enligt teoretiska kapitlet och bilagan. Det har även getts information 

om att deltagarna har rätt att läsa studien innan den publiceras/redovisas för att ge 



 21 

synpunkter, och att en avstämning skall ske efter intervjuerna och innan den 

publiceras/redovisas för att säkerhetsställa att ingen feltolkning har 

förekommit.  Om anonymitet begärs eller önskas har det säkerhetsställts. Dessa 

åtgärder tillämpas för att uppfylla konfidentialitets- och anonymitetskravet och för 

att följa 7 - 9 § lagen om etikprövning (Riksdagen 2018). 
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3. Teoretisk referensram 

Uppsatsens tredje kapitel inleds med en förklaring kring styrmedel, dess funktion i 

en verksamhet och vidare en mer djupgående förklaring av de formella styrmedel 

som framkommit i empiriinsamlingen; budget och prognoser, resursfördelning, 

prestationsmätning och benchmarking. Vidare ges en förklaring kring de olika 

förvaltningsteorierna Public Administration, New Public Management och New 

Public Governance. Slutligen görs en sammanfattning där författarna förklarar hur 

användningen av de olika styrmedlen ter sig enligt de olika förvaltningsteorierna. 

Sammanfattningen utgör sedan den största delen av teorin som analyserats i kapitel 

fem mot empirin i kapitel fyra.  

3.1 Styrmedel 

Styrmedel och varför det används 
Styrmedel används för att en verksamhet ska uppnå sina mål. Funktionen med 

styrmedel är att kontrollera och skapa en riktning för en verksamhets olika 

funktioner, så att funktionernas mål går i kongruens med verksamhetens 

övergripande mål. Styrmedel kan delas in i tre olika grupper, formella styrmedel, 

organisering och informella styrmedel (Andersson & Funck 2017). Studien 

kommer utgå ifrån de formella styrmedlen som presenteras nedanför, vilket är 

budgetering, resursfördelning, prestationsmätning och benchmarking.  

 

Budget och prognoser 
Användandet av budget görs för att påverka och samordna aktiviteter till en 

fungerande verksamhet och inom offentlig sektor är även budgetering lagstadgad. 

Budgetering påverkar den sociala faktor där dess syfte är att påverka för ett visst 

beteende hos människor genom exempelvis motivation, incitament, ansvar och 

kommunikation i syfte att uppnå måluppfyllelse (Andersson & Funck, 2017). Det 

finns olika former av budgetkonstellationer när det kommer till hur ansvar ska 

fördelas ut (Cuganesan 2017). Beroende på vilka position en ansvarig chef har ska 

ansvaret i budgetarna bara omfatta de områden som den ansvariga rår över. Ansvar 

kan vara fördelade utifrån kostnader, intäkter och resultat vilken är en kombination 

av dem båda (Anthony et al. 2014).  

 



 23 

En budget kan vara uppstyrd nerifrån och upp eller motsatsvis uppifrån och ner. Det 

kan också vara en Iterativ budget vilken är en kombination av båda. Vilket innebär 

att budgetprocessen blir en förhandling mellan de cheferna på olika nivåer 

(Anthony et al. 2014). Involveras den ansvariga i budgetprocessen ökar också 

sannolikheten att budget hålls. För att ha kontroll ska budgeten godkännas av högre 

instans, innan den tas i bruk. Budgetar ökar kontrollen när möjligheterna till att 

kostnaderna överskrider intäkterna minskar och att risken för att manipulering 

minskar. En komplex budget ökar chanserna för att budget hålls (Hou & Smith 

2006). Kritiken mot budgetar är att det är tidskrävande och risken för att 

suboptimering ökar när det saknas tillräckligt med kontroll (Anthony et al. 2014) 

Prognoser kan ge en tydligare bild i närtiden hur väl en budget ligger på ett 

överskott eller underskott (Tsuchiya 2014). Genom prognostisering så hålls 

budgetarna uppdaterade efter samtiden, och att legitimiteten fortlever genom att de 

hålls dagsaktuella (Ax, Johansson & Kullvén 2009). 

 

Resursfördelning 
Resursfördelning, resursallokering med andra ord, är en term som ofta nämns i 

samband med budgetering. I det stadiet där budget ska fastställas har organisationen 

oftast en tydlig bild av vad för något organisationen faktiskt ska göra och vidare 

vad budgeten ska behandla, vilket i sin tur gör det möjligt att bedöma hur mycket 

resurser som behövs till varje del av budgeten (Anthony et al. 2014). 

Resursfördelning syftar till att på ett effektivt sätt allokera resurser utifrån uppsatta 

mål, vilket gör att resursfördelning har stor betydelse för ekonomistyrning inom en 

organisation (Klintbo, Johansson, Lagerius & Östgren 2007).  

 

Generellt har resursfördelning en central roll när det gäller styrning inom offentlig 

sektor. En väl fungerande resursfördelning utgår från att på ett effektivt vis använda 

de medel som tilldelats och på så vis uppfylla behov men även uppsatta mål för 

organisationen.  Resursfördelning som process innefattar politiska 

handlingsprogram och prioriteringar som mynnar ut i framtag av underlag för 

fördelningen, politiska beslut och vidare uppföljning av fördelningen (Klintbo, 

Johansson, Lagerius & Östgren 2007). För att framgångsrikt fördela resurser krävs, 

enligt Huang, Van der Aalst, Lu & Duan (2010), antaganden utifrån erfarenhet och 
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möjlighet att avgöra rationella beslut kring vad som optimerar resursfördelning i 

olika situationer.  

 

En stor del av resursfördelning utgår från balansgången mellan ambitionsnivå och 

resursbehovet. Det innebär således att en högre resurstilldelning genererar högre 

kvalitet i organisationen, men det är ingen garanti utan det beror alldeles på 

arbetsområdet inom organisationen (Klintbo, Johansson, Lagerius & Östgren 

2007). Vidare är även uppföljning en central del inom resursfördelning, som kan 

ske på översiktlig nivå för hela organisationen eller på uppdragsnivå. Genom att 

följa upp resursfördelningens måluppfyllelse skapas en tydlighet kring 

organisationen och själva resursförbrukningen. På så vis ges en bild av det faktiska 

utfallet kring fördelningen och prestationer som i sin tur ger kunskap kring 

kommande resursfördelning (Klintbo, Johansson, Lagerius & Östgren 2007).  

 

Prestationsmätning  
Prestationsmått är för att förtydliga länken mellan tillgångar och resultat. Syftet 

med ett med prestationsmätningssystem är att kvalitativt mäta prestationer inom en 

organisation, antingen genom finansiella eller icke-finansiella mått. De mått som 

väljs för prestationsmätning ska vara aktuella och framtida kritiska 

framgångsfaktorer som bäst representerar företagets strategi. Ett noga designat 

prestationsmätningssystem kan vara fördelaktigt för implementering av strategin 

(Robinson 2009). 

 

Svårigheter när det kommer till att designa ett prestationsmätningssystem kan vara 

att välja rätt prestationsmått samt att på rätt sätt kombinera finansiella och icke-

finansiella prestationsmått. Finansiella prestationsmått kan till exempel vara 

intäkter, kostnader, inkomst innan ränta och skatt eller investeringsavkastning, 

restinkomst. Icke-finansiella prestationsmått kan till exempel vara kundnöjdhet, 

olika kvalitetsmått, ledtid eller marknadsandelar (Anthony et al. 2014). Vidare 

beskriver Anthony et al. (2014) hur ett lämpligt prestationsmätningssystem borde 

beakta kontrollerbarhetsprincipen. Det innebär att de som utövar prestationerna 

som ligger i grund för de finansiella prestationsmåtten bör ha möjlighet att kunna 

påverka de prestationerna, för att på så sätt minska risken att motivationen sänks 

hos de som utvärderas (Anthony et al. 2014).  
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Däremot, att förlita sig enbart på finansiella prestationsmått kan medföra att fokus 

hamnar på kortsiktiga handlingar inom organisationen, som i sin tur ger en 

långsiktig negativ påverkan på organisationen. Handlingar som kan ge långsiktig 

positiv påverkan kan dessutom undvikas om det innebär kortsiktig negativ påverkan 

på prestationer. Vidare, med fokus på prestationer på kort sikt kan prestationsmålen 

sättas alldeles för lågt, av den anledningen att det ska vara lätt att uppnå dem. Vid 

för stort fokus på finansiella prestationsmått ökar dessutom chansen att data 

manipuleras enbart för att lyckas uppnå prestationsmålen (Anthony et al. 2014).  

 

Benchmarking 
De tidigare nämnda styrmedlen har utgångspunkt i de interna frågorna i företag, 

men i benchmarking så används externdata som kan involvera data utanför 

företagets egen gräns. Benchmarking, ”en systematisk, kvantitativ jämförelse av 

den egna verksamheten med relevanta interna och externa exempel” (Andersson & 

Funck 2017, 441). Syftet med benchmarking är att göra jämförelser, att låta sig 

inspireras, att lära av andra för att göra verksamheten mer effektiv (Ax, Johansson 

& Kullvén 2009). Grundidén är att andra besitter kunskap som är bättre än den 

kunskap företaget själv besitter och som kan implementeras (Ax, Johansson & 

Kullvén 2009). Genom benchmarking kan företag få en uppfattning om vad som är 

möjligt, sätta radikala mål, utveckla konkurrenskraftiga aktiviteter och processer 

och effektivisera organisation och personal (Andersson & Funck 2017). 

 

Två områden som benchmarkinginformation är användbar inom är 

prestationsmätning och processtyrning. Vid prestationsmätning kan denna 

information användas vid ex. fastställandet av prestationsmål och vid 

processtyrning är det användbart vid förbättringar av den egna verksamheten (Ax, 

Johansson & Kullvén 2009). 

3.2 Public Administration 

Public Administration (PA) är en förvaltningsteori som kan spåras tillbaka redan 

till början av 1900-talet, som sedan dominerade mesta delen av 1900-talet 

(Katsamunska 2012). I Europa är Public Administration även känt som den 
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traditionella förvaltningsteorin alternativt den administrativa teorin (Osborne 

2010).  

 

Förvaltning i enlighet med PA sker med stort fokus på formell 

kontroll.  Förvaltningen har sin utgångspunkt i hierarkiska former av byråkrati, där 

stor vikt ligger på att separera det politiska från det administrativa (Katsamunska 

2012).  Byråkrati bygger till stort på sociologisk forskning av Max Weber från 

mitten av 1900-talet, som beskriver framträdande karaktärsdrag i storskaliga och 

tåliga organisationer. Frederickson, Smith, Larimer & Licari (2012) beskriver hur 

forskningen berörde rationellt och kollektivt tänkande när det kommer till 

måluppfyllelse för organisationen, där byråkrati skulle leda till specialisering, 

rutiner och preciserade arbetsuppgifter, något som Guevara (2015) beskriver att 

Weber ansåg vara en väl fungerande byråkrati. Vidare, beskriver Katsamunska 

(2012) att den administrativa förvaltningen enligt PA skulle genomföras utan 

möjlighet till påverkning av den politik som låg bakom, utan istället av noga utvalda 

professionella personer. Dessa tjänstepersoner skulle vara permanenta oavsett 

politiskt styre och enbart motiveras av allmänhetens intresse (Katsamunska 2012).  

 

”Webers teorier om offentlig förvaltning bygger på tre grunder; politiskt ledarskap, 

politiska partier och en oberoende byråkrati.” (Guevara 2015, 11).  På så vis sker 

förvaltning enligt PA med ett top-down perspektiv, där tjänstemän ska agera utifrån 

politiska direktiv uppifrån men även med en oberoende inställning. Ytterligare 

fokus för PA perspektivet var på den administrativa processen med en tydlig 

hierarki, vilket utgjorde grunden för god styrning och för att förhindra att 

dubbelarbete eller att arbetsprocesser överlappande varandra (Hood 1991). Guevara 

(2015) sammanfattar PA som byråkratisk, regelstyrd och hierarkisk.  

 

PA grundades med avsikt att förvalta offentliga sektorer på ett stabilt och 

förutsägbart vis, där teorin många gånger mött problem då offentliga sektorer sällan 

är statiska och ofta genomgår förändring (Katsamunska, 2012). Trots att denna 

förvaltningsteori länge varit ett fungerande koncept så har det till följd av dess 

brister uppkommit ytterligare förvaltningsteorier, som ska ha haft i avsikt att svara 

på de fallgropar som PA stött på (Katsamunska, 2012).  Framförallt lyfts problem 
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som handlar om ineffektivitet både organisatoriskt och kostnadsmässigt, samt att 

människans behov inte tillgodoses tillräckligt (Guevara, 2015).  

3.3 New Public Management 

Den offentliga sektorn har varit föremål för flertal olika reformer under en längre 

tid, där syftet har varit att den offentliga sektorn behöver effektiviseras så att mer 

kan göras för de begränsade resurserna. Offentliga sektorn hade förr en till synes 

stor tillgång på offentliga medel, men med exceptionellt växande sektor så har 

resurserna sinat och risk för höga budgetunderskott blev ett faktum. Krav på 

reformer för effektivisering av utnyttjandet av de gemensamma resurserna fick hög 

prioritering. Under perioden 1960 - 1980 talet så genomfördes många reformer med 

syfte att effektivisera den administrativa delen för att få stopp på växande offentliga 

utgifter. Under 1990 - talet handlade reformerna om att konkurrens- och 

marknadsutsätta den offentliga sektorn, där idén var att genom konkurrens tvingar 

fram en högre kvalité bland aktörerna (Karlsson 2018). År 1991 publicerade 

forskaren Christopher Hood artikeln “A Public Management for All Seasons?” om 

ett fenomen inom offentlig sektor som hade pågått under en längre tid, vilket var en 

förändring av hur offentliga sektorn styrs och organiseras. Detta fenomen fick 

namnet New Public Management (Hood 1991). 

 

New Public Management (NPM) är ett komplext begrepp som försöker beskriva 

offentliga sektorns förändring. Denna förändring kännetecknades av att styrningen 

inom offentliga sektorn anammade sådana tekniker som fanns inom privata sektorn. 

Denna process kallas företagisering där offentliga sektorn inspirerades av hur 

privata sektorn bedrev verksamhet. Fokus inom NPM riktades mot att effektivisera 

användningen av resurser för både internt och externt syfte, vilket innebar att 

omvandla offentliga resurser på ett smart sätt och att leverera den välfärd som 

förväntas av samhället (Karlsson 2018). Konkurrensutsättning av offentlig sektor, 

större fokus på målformulering och måluppfyllelse och fokus på utfall inom 

verksamheten skulle leda till effektivisering (Olve & Nilsson, 2018; Almqvist 

2006). Begreppet kund implementeras inom offentlig sektor och att betrakta sin 

omgivning som kunder. Ansvaret för att bygga ett större förtroende förflyttades till 

att bygga på styrning, kontroll och uppföljning (Almqvist 2006). Tanken är att varje 
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skattekrona ska generera så stor nytta som möjligt ur ett samhällsperspektiv (Olve 

& Nilsson 2018). 

 

NPM är ett uttryck för kritik mot det gamla synsättet inom styrningen av offentlig 

sektor, som Hood benämnde som progressiva eran Progressive Public 

Administration (PPA), vilket är ett annat ord för Public Administration (Hood 

1995). NPM förespråkar istället att en strävan med större ansvar för kostnaderna. 

Styrning, uppföljning och redovisning blev viktiga och fokus flyttade från input till 

output. Offentlig sektor skulle inte längre styra sina verksamheter med fokus på 

resurser, utan fokus skulle vara vad som ska uppnås med verksamheten. 

Verksamheter inom offentlig sektor skulle heller inte behövas styras av staten, utan 

skulle kunna styras av privata aktörer och därmed konkurrensutsättas (Almqvist 

2006). En kärna i NPM-filosofin var att det är konkurrens och marknad som ger 

kvalitet och effektivitet, och att politiker, tjänstemän och medborgare är rationella 

och ser till sitt egenintresse (Agewall 2005). NPM består av fem delar: ”Styrning 

och kontroll”, ”disaggregering och konkurrens”, ”ledningsroller och 

empowerment”, ”medborgare, kund och empowerment” och ”nytt språk” (Agewall 

2005, 23).  

 

”Styrning och kontroll” innebär att fokus riktas på mot ökad effektivitet och kvalité, 

alltså att uppnå mer ”värde för varje krona”. Politikerna skulle bli bättre på att 

formulera mål och att utvärdera måluppfyllelse och resultat. En förskjutning från 

processkontroll till efterkontroll (Agewall 2005, 23). 

”Disaggregering och konkurrens” handlar om att offentliga sektorn bryts upp i olika 

beståndsdelar. Disaggregering ska skapa tydliga linjer mellan aktörer och därmed 

skapa konkurrens, vilket ska leda till högre effektivitet (Agewall 2005, 23 - 24).  

 

”Ledningsroller och empowerment” innebär att mer makt ska tillföras till 

politikerna istället för förvaltningen, vilket är ett uttryck för centralisering, 

samordning och kontroll. Fast det ska även etableras utökade befogenheter och ett 

större handlingsutrymme för lokala nivån och ledning inom förvaltningen, vilket är 

ett uttryck för decentralisering (Agewall 2005, 24). 



 29 

”Medborgare, kund och empowerment” handlar om utökad makt till medborgaren 

gentemot politiker och tjänstemän, och större makt genom att ha inflytande som 

kund (Agewall 2005, 24). 

 

”Nytt språk” handlar om att en etablering av ett annat språk inom offentliga sektorn, 

där exempelvis kommuner benämner sig som koncerner och deras 

verksamhetsenheter omvandlas till resultatenheter. Medborgaren ses som kund 

(Agewall 2005, 24 - 25). 

3.4 New Public Governance 

För att kunna lösa samhällsproblem och skapa möjligheter behövs en förståelse av 

komplexiteten och dynamiken av att världen är mer globaliserad idag (Koomin 

1999). Det beror på utveckling av samarbeten mellan stater har ökat när privata 

aktörer vill ta del av den globala marknaden och ny teknik bidragit till ett mer 

transparent informationssamhälle. Lagar stiftas inte bara inom nationens gränser 

längre utan sker på en global nivå. Med ökad överlappning av samordning bidrar 

till att komplexiteten och mängden information ökar. När ett problem uppstår blir 

det en fråga för samtliga inom nätverket att lösa (Qvist 2017). Eftersom en enskild 

individ inte förfogar över all information och konsekvenserna av besluten kommer 

påverka flera aktörer, på grund av att de är beroende av varandra. Det också leder 

fram till att nätverket alltid är under ständig förändring och får sin stabilitet ifrån 

framväxten av normer och praxis som växer fram inom nätverken (Osborne 2010). 

 

Ur NPG perspektivet har en ny form av styrning växt fram som dels tar hänsyn till 

decentralisering av beslut och samtidigt bibehåller en form av centraliserad 

styrning, Meta-governance (Osborne 2010; Qvist 2017). Genom att kunna 

kontrollera ramarna för besluten med hjälp av mjuka styrverktyg (icke finansiella) 

från en hierarkisk nivå (Vabo &Røisland 2012), och låta de operativa processerna 

beslutas på decentraliserad nivå, vilket skapar en effektiv styrning. Framväxten av 

att samhällsaktörer nätverkar har bidragit till att mer komplexa uppgifter kan skötas 

på en decentraliserad nivå (Osborne 2010). Vissa förespråkar att det inte behövs 

någon centraliserad styrning utan allt kan styras utifrån decentraliserade nätverk, 

där aktörerna inom nätverket själva reglerar och skapar stabilitet (Rhodes 1996). 
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Meta-governance är lämplig att implementera när beslutsprocessen kan ske 

effektivt på decentraliserad nivå. Det förutsätter att beslutsfattarna på 

decentraliserad nivå inom organisationer eller nätverk ska kunna hållas ansvariga 

för sina handlingar. Det är ett sätt att kunna ha kontroll och åtgärda problem inom 

NPG (Osborne 2010). 

 

För att avgöra vilka styrverktyg som lämpar sig inom Meta-governance bör som 

tidigare nämnts betoning på effektivitet uppnås genom att ramarna bestäms på en 

centraliserad nivå (Vabo &Røisland 2012). Enligt Administration Governance som 

är inom NPG, vilket tar det effektiva med PA och applicerar det i en miljö med en 

förståelse av dess komplexitet (Osborne 2010). Vilket innebär att den offentliga 

sektorn ska gå från att vara en utförare av offentlig verksamhet till en arrangör av 

offentlig verksamhet (Salamon 2002). För att styrningen ska vara effektiv krävs att 

styrningen i den offentliga sektor överbryggar mot externa parter (Kettl 1993), 

vilket påminner om NPM att produktiviteten ökar när beslutsprocesserna 

decentraliseras, mer förtroende för den privata marknaden och öka inför 

ansvarsutkrävande (Kettl 2000). Verktygen för styrning inom Meta-governance 

riktar sig mot en intern kontroll av offentlig sektor (Vabo &Røisland 2012). Det har 

inneburit att organisationer och processer inom den offentliga sektorn har fått 

bestämma mer själv över sin styrning. Det gör att budgetar ska vara öppna för 

beslutsfattare på decentraliserad nivå att själva kunna styra över de ekonomiska 

medlen, för hur de ska användas på effektivast sätt (Osborne 2010, 45–46). Med 

mer ansvar av en mer horisontell styrning inom Meta-governance gör att 

styrinstrumenten behöver vara av mer målstyrda och mindre detaljstyrande (Vabo 

& Røisland 2012).  

 

Decentraliseringen inom den offentliga sektorn har skapat konsekvenser. När 

decentraliseringen har ökat har det varit på bekostnaden av förmågan att verkställa 

beslut på en centraliserad nivå (Goetz 2008). Avsaknaden av formella regler inom 

nätverket kan leda till att beslut uteblir eller leder till negativa konsekvenser om det 

saknas regler och en stark norm inom nätverket (Parnell, Widdop, Groom, & Bond 

2018). Ett annat problem är representationen av intressenter (Gray 2002). Att enbart 

förlita sig på nätverkandet kan leda till att minoriteter i samhället får svårare att få 

sin röst hörd, vilket skulle leda till att vissa röster uteblir (Osborne 2010).  
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Koordinering är också en utmaning inom offentlig sektor när suboptimering uppstår 

till följd av olika intressenters mål inte går i samklang med statens övergripande 

mål. En utmaning inom offentlig sektor är ansvarsrollen. Ansvar kan anses i en 

demokrati att skapa kontroll inom offentlig sektor och samtidigt vara ett sätt för att 

följa upp måluppfyllelsen av beslut. Med en decentralisering av offentlig 

verksamhet har det varit på bekostnaden av att kunna kontrollera och korrigera, 

vilket försvårar rollen för ansvar (Osborne 2010; Goetz 2008). Med en mer 

självständig styrning bland samhällsaktörer kommer nätverkens styrning likna mer 

med den inom EU. Styrningen inom EU kan liknas vid Open Method Coordination 

(Osborne 2010), vilket går ut på att parterna lär av varandra där det saknas kunskap 

för att implantera nya direktiv framtagna av tidigare erfarenheter (Ania & Wagener 

2014). 

3.5 Teori sammanfattning 

Public Administration 
Utifrån PA ska de formella styrmedlen budget, prognoser och 

resursfördelning göras utifrån ett top down styrning med ett tydlig fokus på den 

administrativa processen. Vilket innebär att budgeten ska vara utförd på detaljerad 

nivå med tydlig arbetsbeskrivning. För att säkerställa att dubbelarbete inte 

förekommer och att budgeten når sina mål. Resursfördelningen ska utifrån politiska 

direktiv och utföras av politiska obundna tjänstemän. Eftersom PA grundar sig på 

att offentlig sektor verkar i en stabil miljö och den byråkratiska processens 

säkerställer måluppfyllelse. Utvärdering av outputs behövs inte enligt PA eftersom 

den byråkratiska processen redan har optimala styrning. Det leder till att följa upp 

prestationerna och benchmarka sig till omgivning för utvärdering av prestationer 

blir överflödiga enligt PA.  

 

New Public Management 
Med att NPM tar sig an i en mer decentraliserad styrning för att beslut och styrning 

ska utföras effektivare, växte en ny form av budgetering växte. “Performance 

budgeting” (PB) är verktyg för att kunna kräva ut ansvar för budgetansvarig. 

Genom att aktören med chefsansvar ska ha skyldighet att redovisa sina prestationer 

och resultat inför ett forum, där aktörer ska kunna fråga och kritisera den ansvarigas 
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prestationer och resultat. Vilken den ansvariga aktören kan ställas till svars för och 

åläggas konsekvenser som till exempel belöningar eller sanktioner (Cuganesan 

2017). Det lyfts fram att samhällsmedborgare ska vara en del av 

utvärderingsprocessen, vilket ska bidra till ökat förtroende för verksamheten. 

Samtidigt menar kritiker på att processerna skulle bli alltför tidskrävande (Park 

2019). Decentraliseringen av ansvar gör att prestationsmätning och benchmarking 

får en betydelsefull roll för att utvärdera prestationer. Där resursfördelning ska 

göras utifrån för formulerade mål och uppföljningen i efterhand visar vilka mål som 

har införlivats. 

 

New Public Governance 
Inom NPG förespråkas en centraliserad styrning där besluts fattas på en 

decentraliserad nivå. Den centraliserade styrningen skapar kontroll genom mjuka 

styrverktyg. På decentraliserad nivå kan styrningen antas ske genom de nätverkande 

processerna, där aktörer ha inflytande över budget, prognoser, benchmarking, 

resursfördelning och prestationsmätning. Där externa aktörer ska vara med i 

beslutsprocesserna av hur uppgiften ska lösas på effektivast sätt och kunna kräva 

ansvar för utförda prestationer. Det innebär att budgetarna tas fram nedifrån och 

upp. På en decentraliserad nivå formuleras målen genom nätverk, av flera olika 

samhällsaktörer. 
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4. Empiri  

Under uppsatsens fjärde kapitel presenteras den empiriska data som analyserats 

genom en innehållsanalys. Innehållsanalysen möjliggjorde identifiering av 

underkategorier som tillsammans utgjorde huvudkategorier och därefter kunde 

författarna koppla dessa kategorier till de övergripande teman: ansvar, 

kommunikation och samarbete. Det fjärde kapitlet inleds med en sammanfattning 

över de olika teman samt vilka huvudkategorier och underkategorier som lett fram 

till dessa. Därefter presenteras det empiriska materialet utifrån dessa teman med 

citat från de transkriberade intervjuerna.  

4.1 Sammanfattning över empiriska teman  

Tema 1 Ansvar 

Huvudkategori Förändrade rutiner kring styrning 

och ansvar  

Styrmedel som 

styrverktyg 

Underkategori  Kontroll Resursfördelning 

Centralisering Enhetlighet 

Roll Måluppfyllelse  

Specialisering Uppföljning 

Tabell 3. Överblick över tema 1, uppdelat i huvudkategorier och underkategorier 

som bildat temat.  

 

  



 34 

Tema 2 Kommunikation 

Huvudkategori Informationsutbyte Helhetstänk 

Underkategori  Nätverk Förändring 

Rollbeskrivning Enhetlighet 

Förmedling Medarbetarperspektiv 

Kompetens Tydlighet 

Tabell 4. Överblick över tema 2, uppdelat i huvudkategorier och underkategorier 

som bildat temat.  

 

Tema 3 Samarbete  

Huvudkategori Gemenskap Lika rutiner 

Underkategori  Tillhörighet Effektivitet  
 

Tillgänglighet Enhetlighet 
 

Förtroende Övergripande 

 
Utveckling 

Tabell 5. Överblick över tema 3, uppdelat i huvudkategorier och underkategorier 

som bildat temat.  

4. 2 Ansvar  

Av vad som har framgått av studiedeltagarna, har deras arbetssätt och tankesätt 

förändrats efter reformens implementering. Från att tidigare haft ett tankesätt om 

att resurser inte är begränsade där verksamhetsstyrning var i fokus, så har det skett 

en övergång till fokus på ekonomin. Ett större ansvar att hålla sig till budget och ett 

skapande av ett tankesätt att generera så stort värde som möjligt av anslagen till 
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Polisen, så att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och ekonomiska måluppfyllelse. 

Detta tankesätt genomsyrar arbetssättet att hålla sin budget och med mer arbete 

inom planering och prognostisering för att kunna skapa ett tillräckligt god underlag 

för budgetarbetet. Där centralisering av ekonomiavdelningen och specialisering av 

ekonomiroller har implementerats för att enhetligare resursfördelning ska ske inom 

verksamheten och skapa en mer effektiv organisation. Dessa förändringar går i linje 

med målet att skapa en effektiv polisiär verksamhet. 

 

4.2.1 Förändrade rutiner kring styrning och ansvar 
Ett upprepande ämne i intervjuerna var förändringen av struktur och ansvar för att 

gå i enlighet med det nya tankesättet, där en centralisering av stödjande avdelningar 

som HR, IT och ekonomi, för att skapa enhetlighet inom myndigheten och en 

specialisering av roller.  Rätt kompetens skulle hamna på rätt plats för en mer 

effektiv organisation. En nationell ekonomiavdelning har skapats där alla 

ekonomiansvariga inom polisen är anställda inom och har bidragit till mer fokus på 

finansiell styrning inom deras arbetsuppgift. Därmed en mer specialiserad roll och 

en mer enhetlig ekonomistyrning i hela landet. Ekonomin har fått en större roll inom 

polisen och genomsyrar tankesättet vid beslut inom verksamheten.  Även en utökad 

kontroll har skett i syfte att studera måluppfyllelsen inom verksamheten. Förr var 

ekonomiska måluppfyllelsen inte viktig utan verksamhetsstyrningen var i fokus och 

man hade inställningen att mer resurser kommer. Nu har en kartläggning av 

kostnader införts inom polismyndigheten och en utökad kontrollering och 

uppföljning av deras arbete, så att ansvaret över ekonomin och deras polisiära 

uppdrag fullföljs. 

 

“Tidigare var det stort fokus på V (verksamhet), ekonomin fick lösa sig, man hade 

inställningen att ”det kommer mer pengar.” (Deltagare 1) 

 

“I och med att vi är en ekonomiavdelning så har vi helt andra förutsättningar att 

tillsammans utveckla ekonomistyrningen och få den så enhetlig som möjligt, så bra 

som möjligt.” (Deltagare 4) 

 

“Leverera värde för pengarna, nytt tankesätt.” (Deltagare 2) 
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“Det sker mer kartläggning av kostnader inom polismyndigheten nu jämfört med 

innan. Mer kontroller och uppföljningar.” (Deltagare 2) 

 

“Detta är ju en förändring som inträffat senaste året. Rollen har blivit specialiserad 

inom ekonomi och det är det som är i fokus. Är en utveckling av reformen.” 

(Deltagare 2) 

 

“Förr kunde man göra en budget i december för kommande året och därefter om 

den inte höll kunde man ändra den i februari, och även därefter ändra den i mars, 

osv. Om man nu vill ändra i budgeten så får man ta från något område och flytta till 

något annat.” (Deltagare 2) 

 

“Tidigare var det stort fokus på verksamhet, ekonomin fick lösa sig, man hade 

inställningen att det kommer mer pengar.” (Deltagare 1) 

 

“I rollen som ekonomidirektör så hade jag ansvar både för lokalförsörjning, 

hyresfrågor, jag hade fastighetschef under mig, jag hade inköp och 

systemförvaltning hade jag också i vissa fall. I nya organisationen så är det betydligt 

mer renodlat där mitt ansvar är den finansiella styrningen.” (Deltagare 4) 

 

”Jag upplever att styrning på lokal nivå sker på liknande sätt mellan de olika 

polisområdena. Tidigare hade varje polisområde en mer individuell styrning och 

ekonomichefen i sig hade mer ansvar.” (Deltagare 1) 

 

“Bättre arbete på grund av specialiseringen” (Deltagare 3) 

 

“Har polismyndigheten som ansvarsområde nu och är anställd av 

ekonomiavdelningen, jämfört med förr då jag var anställd inom polismyndigheten.” 

(Deltagare 3) 

 

4.2.2 Styrmedel som styrverktyg 
Resultatet av ett fokus på ekonomin bidrog till ett nytt arbetssätt i användningen av 

styrmedel. Ett mer riktat mål till att hålla sig till den upprättade budget infördes, där 

ett nytt arbetssätt för deras styrmedel skapades inom hela organisationen för att 
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uppnå enhetlighet i ekonomiarbetet. Budgeten som styrmedel har fått en större vikt 

i arbetet där den utgör ramen för deras arbete inom hela verksamheten. I skapandet 

av dessa så har prognoser har blivit ett viktigt verktyg för budgetarbetet inom 

organisationen. Genom arbetet med prognostisering bibehålls budgetarbetet 

uppdaterat och ekonomiansvariga får då en indirekt möjlighet att påverka 

budgetarna. Prognoserna används på lokal nivå men skickas även vidare till 

regional nivå och sedan nationell nivå. Vilket bidrar till arbetet med att upprätthålla 

en balans mellan verksamhetsstyrning och finansiell styrning. En kartläggning av 

kostnader implementerades även för uppföljning och kontroll av måluppfyllelsen. 

Ett införande av en resursfördelningsmodell, till följd av reformen, för varje region 

har inneburit en korrekt fördelning av resurser till polisområdena för att klara av 

dess uppdrag och även att skapa kontroll över regionens olika verksamheters arbete. 

Detta har inneburit en bättre och mer rättvis fördelning av resurserna med hänsyn 

till storleken på områdena och dess brottsnivå. Dessa faktorer har bidragit till mer 

effektivt arbete och i skapandet av en enhetlig organisation. 

 

“Jag tycker att vi har en tydligare styrning när det gäller budgeten...Budget som 

styrmedel tycker jag har fått mycket större vikt i den nya organisationen, säkert för 

styrkan med en nationell ledning, en ekonomiavdelning och lättare.” (Deltagare 4) 

 

“Innan var det verksamhetsstyrning som var i fokus, men numera är det ekonomin. 

Men det är en balansgång mellan dessa faktorer. Verksamheten måste ju fortfarande 

ha resurser för att upprätthålla deras uppdrag. Ekonomin har fått en större roll inom 

polisen. Ett mer realistiskt tankesätt.” (Deltagare 2) 

 

“Efter reformen har även en förändring av prognoser skett, där de numera gör 

prognoser varje månad som utgår från underlag för tillhörande polisområde...Förr 

arbetade man inte med prognoser på samma sätt inom myndigheten. Prognoser har 

fått en större roll och är ett större styrningsverktyg.” (Deltagare 3) 

 

“En gång i kvartalet så skickar regionen prognoserna vidare upp till regionen, alltså 

till nationell nivå. Där det sammanställs. Deras månadsprognoser blir deras redskap 

under året och hjälp för kvartalsprognoser. “ (Deltagare 3) 
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“Innan var det verksamhetsstyrning som var i fokus, men numera är det ekonomin. 

Men det är en balansgång mellan dessa faktorer.” (Deltagare 2) 

 

“Det sker mer kartläggning av kostnader inom polismyndigheten nu jämfört med 

innan. Mer kontroller och uppföljningar.” (Deltagare 2) 

 

“Resursfördelningsmodell (genomförs inom Region Syd), för hur många man ska 

vara på de olika områdena för att klara sitt uppdrag...Ett visst antal stolar som ett 

lokalpolisområde får och om de är fyllda så kan inte mer personal tillsättas, pga 

finns inga pengar för det. ” (Deltagare 2) 

 

“Den stora posten som fanns tidigare lokaler och personalkostnaderna, var de 

största tidigare. Vilket har försökts att styras upp och fördela kostnaderna bättre för, 

effektivare användning av skattemedel.” (Deltagare 3) 

 

“Där var jag med i det som handlade om att få ihop oss ekonomiskt, få ihop oss till 

en budget som fördelades på ett helt annat sätt än tidigare. Gemensamma 

budgetriktlinjer som inte fanns innan utan varje myndighet gjorde efter eget 

huvud.” (Deltagare 4) 

 

“Tack vare en mer enhetlig organisation så har man åtgärdat tidigare arbetssätt som 

varit kostsamt i vissa regioner och krångligt, därmed åstadkommit en mer 

kostnadseffektiv organisation.” (Deltagare 2) 

4.3 Kommunikation 

Ett återkommande ämne som gick att urskilja i den empiri som samlats in är 

kommunikation. Kommunikation är något som utspelar sig på olika vis inom den 

nya organisationen men gemensamt är att det tycks genomsyra hela verksamheten 

övergripande, något som alla deltagarna på ett eller annat vis upplever har 

förändrats genom omorganisationen.  

 
4.3.1 Informationsutbyte  
Resultatet visar att de olika deltagarna upplever att informationen flödar genom 

organisationen på ett annorlunda sätt än vad det tidigare gjort, där alla anser att det 
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är till det bättre. Ofta förekommande är orden nätverkande och förmedling, något 

som sker både mellan deltagarna men även mellan deltagarna och deras övriga 

medarbetare inom polisområdena. Efter omorganisationen har ekonomiansvariga 

inom regionen möten där de byter information om arbetssätt, diskuterar problem de 

stött på eller anordnar kompetensutvecklingar. Tillsammans har regionen skapat 

nätverk för att jobba mot ett arbetssätt som genomsyrar hela regionen när det 

kommer till ekonomistyrning och användning av styrmedel. När det kommer till 

förmedling så handlar det ofta om att kommunicera ut det budskap man som 

ekonomiansvarig vill få fram, arbetssättet man vill att medarbetarna ska anamma 

eller bara skapa en större förståelse för den ekonomiska helheten. I och med 

omorganisationen så ändrades tillvägagångssätten för vissa delar inom ekonomin, 

exempelvis skapades en regional avdelning som har hand om Inköp och 

Investeringar. Här handlar det nu om att från lokal nivå lyckas förmedla sina behov 

och önskemål på bästa sätt så att centraliseringen fungerar effektivt.  

 

”Vi håller på att bygga upp ett nationellt nätverk där vi kan nätverka och se hur vi 

kan jobba snarlikt” (Deltagare 3) 

 

”Främsta egenskapen som ekonom, största rollen som ekonom – är att kunna 

förmedla.” (Deltagare 1) 

 

”Tidigare kunde man göra lokala upphandlingar, vilket innebär att det krävs 

framförhållning och förmedling kring vad man behöver köpa in.” (Deltagare 1) 

 

” Varje månad har vi en avsatt tid för ett möte då vi får kompetensutveckling för 

olika ämnen. På områden vi kan bli bättre.” (Deltagare 5) 

 

”En mer enhetlig ekonomistyrning i hela landet. Mycket mer nätverkande och 

samarbeten, vilket leder till utbyte av kunskaper” (Deltagare 2) 

 

Vidare har även kommunikationen gällande arbetsroller blivit betydligt bättre. 

Tidigare upplevde deltagarna att deras roller var något otydliga och att 

arbetsuppgifterna inte alltid var fokuserade på ekonomistyrning och användning av 

styrmedel, något de upplevde som väldigt otydligt och gjorde det svårt för dem att 
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prioritera. Ekonomiansvariga tillhörde varje polisområde där de ofta blev tilldelade 

övriga administrativa uppgifter. Nu är den nya rollbeskrivningen mer 

kommunicerad mellan medarbetarna inom varje område, där de ekonomiansvarigas 

arbetsuppgifter till största del innehåller ekonomistyrning och övriga ekonomiska 

frågor. Den nya kommunikationen kring arbetsroller och rollbeskrivningar bidrar 

till tydlighet och sin tur minskar chansen för dubbelarbete när det kommer till den 

ekonomiska styrningen. Tydligheten och kommunikationen gör att man är tillfreds 

med sin roll på ett sätt som man inte var tidigare, då kommunikationen bidrar till 

gemenskap och enlighet.  

 

”Gruppchefer och andra vet ju och känner till våra arbetsuppgifter på ett bättre sätt.” 

(Deltagare 5) 

 

”I den förra organisationen tillhörde vi ju liksom polisområdena, enheterna och då 

jobbade man både med polisområdet och man fick även uppdrag från ekonomi. Man 

slets mellan på vad man skulle prioritera. Det är mycket lättare nu när allt kommer 

ifrån samma rör.” (Deltagare 5) 

 

”När det är en stor organisation är det svårt att dubbelarbete inte förekommer. 

Därför är det väldigt viktigt med kommunikation för att tydliggöra sina roller och 

hjälpas åt.” (Deltagare 5) 

 

” I nya organisationen så är det betydligt mer renodlat där mitt ansvar är den 

finansiella styrningen.” (Deltagare 4) 

 

”Jag är väldigt tillfreds med min roll nu jämfört med tidigare. Tidigare kände jag 

mig otroligt ensam i min roll.” (Deltagare 4) 

 

”Detta är ju en förändring som inträffat senaste året. Rollen har blivit specialiserad 

inom ekonomi och det är det som är i fokus.” (Deltagare 2) 

”Rollen har blivit specialiserad inom ekonomi och det är det som är i fokus.” 

(Deltagare 2) 
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4.3.2 Helhetstänk  
Deltagarna upplever att den förändring som skett speglar enlighet inom 

organisationen och en strävan mot att arbeta tillsammans och på samma sätt. 

Enhetligheten har blivit mycket tydligare både inom ekonomiansvarigas arbete men 

även genom hela organisationen. Som nämnt tidigare har det skapats nätverk för att 

skapa en mer enlighet i organisationen, något som deltagarna upplever som en stor 

förändring som ger möjlighet till att påverka på ett annat sätt jämfört med tidigare. 

Helhetstänket genomsyras väldigt tydligt i ekonomistyrningen och i användningen 

av styrmedel speciellt, där alla ekonomiansvariga numera arbetar efter en och 

samma budget som fördelas mer enhetligt i jämförelse med tidigare. Något som 

kommuniceras ner inom organisationen och implementeras på regional och lokal 

nivå är användning av prestationsmått. De utgår från handlingsplaner och 

verksamhetsplaner inom polisen, vilket regeringen bestämmer utifrån vad de tycker 

polisen ska fokusera på.  

 

“Det finns handlingsplaner och verksamhetsplaner inom polisen och är på nationellt 

plan. Regeringen bestämmer vad polisen ska fokusera på och vad som är viktigast. 

Detta bryts därefter ner till regionen och därefter till sektionerna.” (Deltagare 4) 

 

”Man ser till helheten och inte bara till hur väl en myndighet argumenterar för sin 

sak. Man har ett större grepp över det nationella.” (Deltagare 3) 

”Ekonomerna är en mer enhetlig grupp jämfört med förr, jobbar som ett team. 

Varannan vecka ett möte med de andra ekonomerna, var inte så förr pga av 

tekniken. En större chans till att påverkan numera tack vare denna utveckling.” 

(Deltagare 2) 

”Där var jag med i det som handlade om att få ihop oss ekonomiskt, få ihop oss till 

en budget som fördelades på ett helt annat sätt än tidigare.” (Deltagare 4) 

”Nu tänker man likadant mellan myndigheterna och det jobbar vi nu med och har 

betydligt större möjlighet till nu när vi är en myndighet.” (Deltagare 4) 

Trots att förändringen nu i efterhand påvisar ett bättre helhetstänk och mer 

enhetlighet inom regionen så är det något som tagit tid och som först nu några år 

efter blivit tydligt. Deltagarna beskriver övergången som rörig och otydlig till en 
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början men betonar hur det blivit betydligt större klarhet nu i efterhand när 

omorganisationen tagit form. Det framgår även att det finns vissa 

utvecklingsmöjligheter inom just tjänsterna, speciellt gällande otydlighet för vart 

gränsen går mellan nationella avdelningar där det fortfarande finns bristande 

samarbetet. Ytterligare kritik gällande omstruktureringen har varit att 

uppföljningen av prestationen prioriterats ner, vilket har försvårat möjligheten till 

att utvärdera prestationer och förmågan att utvärdera polisområdena mot varandra. 

Tidigare saknades förståelse över de resultatinriktade prestationsmåtten som sattes, 

där syftet inte förmedlades på rätt sätt vilket skapade en otydlighet. Resultatet visar 

även deltagarna upplever en stor förändring i hur man tänker inom organisationen 

och arbetar mot gemensamma mål på ett annat vis efter omorganisationen.  

“Efter reformen har även en förändring av prognoser skett, där de numera gör 

prognoser varje månad som utgår från underlag för tillhörande polisområde. En 

gång i kvartalet så skickar regionen prognoserna vidare upp till regionen, alltså till 

nationell nivå. Där det sammanställs. Deras månadsprognoser blir deras redskap 

under året och hjälp för kvartalsprognoser. Förr arbetade man inte med prognoser 

på samma sätt inom myndigheten. Prognoser har fått en större roll och är ett större 

styrningsverktyg. Prognoserna används mer än budget, är ett styrdokument för 

arbetet under hela året eftersom det är minutoperativt.” (Deltagare 3) 

 

”Det var många synpunkter, mycket rörigt och otydligt i början innan allt hade satt 

sig, naturligtvis. Det var en väldigt stor förändring så det är inte konstigt att det har 

varit rörigt och att det tagit tid.” (Deltagare 4) 

 

”Däremot finns det fortfarande otydligheter inom tjänsten, vad som ska ingå. 

Otydlig gränsdragning mellan de nationella avdelningarna, ex. HR - avdelningen. 

Arbete med samarbete mellan de olika avdelningarna behöver fortfarande 

förbättras.” (Deltagare 3) 

 

”Därför är det väldigt viktigt med kommunikation för att tydliggöra sina roller och 

hjälpas åt.” (Deltagare 5) 
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”Jag tycker att min roll har blivit tydligare när det kommer till vilka arbetsuppgifter 

man har. I början var det lite svårt när man hade kvar gamla arbetsuppgifter i 

polisområdet.” (Deltagare 5) 

 

“Som jag sa innan, en tydligare uppföljning av prestationer den har vi förlorat på 

ett sätt, vi har inte samma fokus på det. Det innebär också att så länge man inte har 

tydlig output och tydlig kostnadsredovisning till specifika områden, att det med att 

mäta kostnadseffektivitet är ju oerhört svårt.” (Deltagare 4) 

 

“Man släppte helt det med tydliga, konkreta mätbara mål på styrning. Så var 

ledorden medarbetardrivet utvecklingsarbete. Man skulle ta fram sina aktiviteter för 

vad man behöver göra för att nå de här övergripande, lite otydliga målen. ” 

(Deltagare 4) 

 

“Syftet med alkoholutandningsprov var att rädda liv i trafiken och ta så många 

rattfyllor som möjligt, något som många poliser tyckte var helt fel att göra. Jag 

tycker att man ska vilja se syftet med det. Det blir en väldigt stor fråga inom polisen 

så man ser när man gick in i en ny myndighet så släppte man helt det där”. 

(Deltagare 4) 

4.4 Samarbete 

Med omstruktureringen år 2015 inom polisen framgår det i intervjuerna att det har 

tagit tid för berörda parter att finna sin nya roll och att de behövt mer stöd under 

övergångsperioden. Vissa har det gått fortare för än andra men bland de samtliga 

intervjuade inom ekonomi så har den stora reformen varit positiv. Främst till följd 

av att upplevelsen av att samarbetet mellan de olika regionerna har ökat när polisen 

blev en myndighet. Där ekonomi numera tillhör den nationella nivån och jobbar 

med att stödja de regionala och lokala cheferna i verksamheten på ett mer enhälligt 

sätt.  

 

4.4.1 Gemenskap 
När ekonomiavdelningen har slagits samman till en nationell enhet har det bidragit 

till starkare band mellan ekonomiansvariga för olika områden inom regionen och 

nationellt. Vilket har gjort att ekonomiansvariga har fått mer respekt bland 
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ledningsgrupper när de ger mer stöd, som har resulterat i att ledningsgrupperna är 

mer insatta i ekonomin och har en större förståelse för det finansiella arbetet inom 

polismyndigheten. Något som bidragit till att intresset för formella styrmedlena 

ökat. Arbetsrollen är mer renodlad mot ekonomi än tidigare och samtidigt kan man 

fokusera mer på att stödja cheferna inom de olika områdena.  I och med 

omställningen så har vissa ekonomiansvariga fått ge mer stöd till de 

budgetansvariga när de har varit överbelastade så att budgetarbetet inte halkade 

efter under de perioderna.   

 

“Alla jobbar under samma hatt.” (Deltagare 5) 

 

“En mer direkt koppling till vi. Att vi ska jobba tillsammans mot samma mål.” 

(Deltagare 5) 

 

“Ekonomerna är en mer enhetlig grupp jämfört med förr, jobbar som ett team. 

Varannan vecka ett möte med de andra ekonomerna, var inte så förr pga av 

tekniken. En större chans till att påverkan numera tack vare denna utveckling.” 

(Deltagare 2) 

 

“Ekonomi har tagit en större roll inom polismyndigheten.” (Deltagare 3) 

 

“mer arbete med ledningsgrupperna” (Deltagare 3) 

 

“För det första har vi stor skillnad med att vi är en accepterad del i ledningsgruppen, 

de tar oss på allvar.” (Deltagare 3) 

 

“Ger jag ett stöd så vet jag att de lyssnar på det, vilket man kanske inte gjorde 

tidigare utan istället krävde siffror” (Deltagare 3) 

 

“Även inom mitt eget område, ekonomiavdelningen, känner jag att vi kan hjälpa 

varandra och stödja varandra.” (Deltagare 3) 

 

“Det är lätt oss att få stöd från ekonomiavdelningen. Hur vi ska jobba. Vilket 

underlättar för oss hur vi ska stå på oss” (Deltagare 3)  
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“Min största uppgift är att fungera som stöd för cheferna, så att de känner sig trygga 

i det ekonomiska” (Deltagare 1) 

 

“De som var budgetansvariga de hann inte ta tag i det. Vilket gjorde att ansvaret 

föll mellan stolarna och vi fick stötta dem under omställningsprocessen.” (Deltagare 

5) 

 

“Vilket vi på ekonomi egentligen inte ska göra, men man kan inte bara säga från 

och med nu gör jag inte det. Utan man måste hitta kanske någon annan som kan ta 

över de uppgifterna.” (Deltagare 5) 

 
4.4.3 Lika rutiner 
När rutinerna blir mer enhetliga har det lett till att möjligheten att göra lokala 

upphandlingar har försvunnit. Det har varit en omställningsprocess att bryta mot de 

gamla rutinerna och nu måste större framtida investeringar fångas upp innan 

budgeten sätts. Det har bidragit till att oförberedda kostnader har minskat och 

anslagen fördelas ut till regionerna efter tydligare styrningsregler. Förutom 

förekomst av kartläggning av kostnader för uppföljning och kontroll genomförs 

även jämförande mellan regioner och områden inom framförallt ekonomi, för 

utvärdering av verksamheterna och förbättringar. Det är däremot svårt att jämföra 

mellan regionerna pga av de olika storlekarna och brottsnivån. Med en mer enhetlig 

organisation så har man skaffat samma arbetssätt och användning av styrmedel och 

därmed skapat en mer kostnadseffektiv organisation. När arbetssätten blir mer 

likriktade kan de olika regionerna ta inspiration av varandras erfarenheter, för att 

användningen av styrmedlen blir så effektiv som möjligt. Eftersom regionerna 

tidigare hade jobbat utifrån egna rutiner och inte varit medvetna om att det finns 

andra arbetssätt.  

 

“Även tillvägagångssättet för investeringar och inköp har förändrats. Nu sker det 

via en upphandlande enhet på regional nivå. Tidigare kunde man göra lokala 

upphandlingar, vilket innebär att det krävs framförhållning och förmedling kring 

vad man behöver köpa in.” (Deltagare 1) 
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“Tack vare en mer enhetlig organisation så har man åtgärdat tidigare arbetssätt som 

varit kostsamt i vissa regioner och krångligt, därmed åstadkommit en mer 

kostnadseffektiv organisation.” (Deltagare 2) 

 

“Jämförelse sker inom polismyndigheten mellan regioner och mellan områdena, 

framförallt ekonomiskt, exempelvis övertid. Men svårt att jämföra med tanke på 

hur olika regionerna kan vara mellan varandra.” (Deltagare 2) 

 

“I och med att vi är en ekonomiavdelning så har vi helt andra förutsättningar att 

tillsammans utveckla ekonomistyrningen och få den så enhetlig som möjligt, så bra 

som möjligt.” (Deltagare 3) 

 

“Bättre arbete pga specialiseringen” (Deltagare 3) 

 

“Man ser till helheten och inte bara till hur väl en myndighet argumenterar för sin 

sak. Man har ett större grepp över det nationella.” (Deltagare 3) 

 

“.. att hitta de som är riktigt effektiva, applicera det arbetssättet på flera ställen” 

(Deltagare 3) 

 

“.. även om min roll smalnats av så blir det mer fokus” (Deltagare 3) 
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5. Analys  

Uppsatsens femte kapitel inleds med en analys av empirin, som under presenterats 

kapitel fyra, från de tre olika teman: ansvar, kommunikation och samarbete. Under 

varje tema kommer empirin kring hur förändring av användning av de olika 

styrmedlen budget och prognos, resursfördelning, prestationsmätning och 

benchmarking ter sig att analyseras mot teorin kring de tre förvaltningsteorierna 

Public Administration, New Public Management och New Public Governance och 

hur de förhåller sig till användningen av styrmedel. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analys med fokus på hur de olika förändringarna tillsammans 

härleder till de olika förvaltningsteorierna.  

5.1 Ansvar 

I och med omorganisationen skedde en förskjutning i ansvarsfördelningen. Något 

som tidigare var utmärkande var synsättet på resursfördelning, där man tidigare inte 

hade någon klar struktur när det kom till hur resurser skulle fördelas ut till 

polisområdena. Det fanns ingen klar begränsning i budgetar och resurser tilldelades 

vid behov även om budgeten överskridits. Det i sig gick i enlighet med PA, där ett 

rationellt tankesätt ligger i fokus och att agera efter allmänhetens bästa 

(Frederickson et al. 2012). I nuvarande organisation finns det ett betydligt större 

ansvar när det kommer till budgetar och uppföljning, där resurserna ska utnyttjas 

på bästa sätt för att uppnå så högt värde som möjligt i organisationen. De vill uppnå 

en balansgång mellan verksamhetsstyrning och ekonomisk måluppfyllelse inom 

polismyndigheten. Ansvaret för att hålla övergripande budget ligger på fler 

personer och lägre nivåer än tidigare, med områdeschef och sektionschefer som får 

ansvar över egna delbudgetar som tillsammans utgör den övergripande budgeten.  

 

Förskjutningen av ansvar till decentraliserad nivå går i enlighet med NPM, där 

effektivitet uppnås genom att bryta ner den ansvarsområden till mindre delområden. 

NPM förespråkar kontroll av kostnader, något som blivit tydligare i budgetarbetet 

efter omorganisationen (Agewall 2005). Med en decentralisering i budgetarbetet så 

har även en centralisering av budgetuppföljningen skett i form av att en granskning 

genomförs av regionala avdelningen och därefter sammanställs och skickas till den 
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nationella ledningen. Detta kan kopplas till PA med dess hierarkiska form av 

byråkrati (Katsamunska 2012). Uppdelningen av ansvaret för budgetarbete har 

inneburit att en betydande kartläggning av kostnader har implementerats för att 

kunna utvärdera arbetet och dess måluppfyllelse. I samband med att budgetarbetet 

har fått en större roll har också underlaget för budgetarbetet fått en stor betydelse, 

där prognoser är polismyndighetens främsta styrverktyg för att hålla budgetarna 

dagsaktuella.  

5.2 Kommunikation  

I och med omorganisationen har en förändring skett i hur kommunikationen flödar 

inom Polismyndigheten bland de ekonomiansvariga. Tidigare kunde man känna sig 

mer ensam i sin roll och gränserna för faktiska arbetsuppgifter var otydlig. Inom 

NPM har individen en större handlingsfrihet i och med ett större ansvar (Almqvist 

2006). Vilket kan leda till att arbetsrollerna blir vaga och arbetsbördan blir för 

omfattande och deras huvudsakliga arbetsuppgift hämmas till följd av 

arbetsbelastningen.  

 

Omorganisationen medförde ett mer transparent och nätverkande 

informationsflöde, som förbättrat kommunikationen inom både 

ekonomiavdelningen men även övergripande inom organisationen. Arbetsrollerna 

kommuniceras i större utsträckning och den ekonomiska styrningen genomsyrar nu 

alla delar i organisationen. Genom att kommunicera mellan varandra inom 

ekonomiavdelningen bygger man upp ett gemensamt arbetssätt och diskuterar 

problem som förekommer. Kompetens byts mellan varandra vilket i sin tur speglas 

i användningen av styrmedel. Budgetering sker med grund i god kommunikation 

mellan ekonomiansvarig och sektionschefer. I och med att kommunikationen 

förbättrats skapas en bättre förståelse och riktlinjer för hur resursfördelning sker 

från nationell nivå och hur den sedan ska fördelas inom polisområdena. Att fokusera 

på kommunikation och tydlighet i arbetsroller minskar risken för dubbelarbete, som 

är ett stort fokus inom PA (Hood 1991). Däremot att fokusera på kompetensutbyte 

inom organisationen skapar bättre förutsättningar att lösa problem som uppstår, som 

istället är i enlighet med NPG som förespråkar nätverkande och helhetsförståelse 

som kommunikation anses bidra med (Osborne 2010). I och med förändringen 
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flyttades ansvaret för investeringar och inköp till en regional nivå från det lokala 

styret.  

 

Något som kommuniceras genom ett klart hierarkiskt perspektiv är de olika målen 

som organisationen ska eftersträva och vad som förväntas av Polismyndigheten. 

Användningen av prestationsmått är ett av de ämnena som kommuniceras ner till 

regionala och lokala nivåer för att säkerställa att och i vilken utsträckning de 

övergripande målen uppfylls. Tidigare var det stort fokus på prestationsmätning 

genom konkreta och tydliga mål, som NPM lägger stor vikt på. Enligt NPM ska 

kontroll och måluppfyllelse utgöra en stor del av styrningen inom organisationen 

(Olve & Nilsson 2018). Efter omorganisationen har man släppt det fokus som 

tidigare legat på konkreta och tydliga mål och fokuserar istället på ledordet 

“medarbetardrivet utvecklingsarbete”. De aktiviteter som genomförs anpassas nu 

mot det övergripande och lite otydliga målen som nu ska genomsyra. Det 

tankesättet går i led med PA, där hårda prestationsmått uppfattas som överflödigt 

så styrning inom PA förutsätter att styrningen som sker redan är optimal (Guevara 

2015).  

5.3 Samarbete  

Den förändring som skett kring kommunikationen i samband med 

omorganisationen har i sin tur skapat en bättre gemenskap och i enlighet med 

myndigheten. Tidigare opererade varje polisområde mer självständigt vilket gjorde 

att arbetssätt varierade och ett gap mellan stödfunktionen och den operativa 

verksamheten som bedrevs. Efter omorganiseringen blev ekonomiavdelningen mer 

renodlad, vilket gjorde att den stödjande funktionen fick ett lyft i den operativa 

polisverksamheten. Då de kan arbeta mer enhetligt som bidrog till att styrmedel 

inom Polismyndigheten används på ett liknande sätt. Genom att användning av 

styrmedel sker på liknande vis så skapas möjligheter till benchmarking, där 

jämförelse mellan eller inom de olika områdena bidrar till utveckling. Detta är något 

som NPM lägger stor vikt på, att genom kontroll och jämförelse hitta den optimala 

styrningen (Agewall 2005). Tidigare, när arbetssättet kunde skilja sig mellan 

områdena fanns ingen möjlighet att jämföra och ta hjälp av varandra. Det samarbete 

som utvecklats efter omorganisationen bidrar även till en brygga mellan 
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ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten. Samarbetet har medfört att 

man nu har en förståelse för ekonomistyrningen och anammar det dagliga polisiära 

arbetet. Med en decentralisering utökas befogenheter i den operativa verksamheten, 

vilket skapar en medvetenhet av att vilja nå sina mål. Detta är i linje med NPM 

(Olve & Nilsson 2018). 

5.4 Sammanfattande analys 

Av det som har framkommit i analysen framgår det att ansvaret har decentraliserats 

ner i organisationen genom budgetar. Samtidigt har budgetuppföljningen 

centraliserats genom att samtliga budgetar granskas och sammanställs av den 

nationella ledningen. Dels för att få en större kontroll av kostnader och samtidigt 

skapa en medvetenhet hos ledningsgrupperna. Med denna förändring och fokus på 

budgetarbetet som har fått en större vikt inom Polismyndigheten så har även 

framtagningen av underlag, i form av prognoser, fått en betydligt större roll. I 

samband med omorganisationen släpptes också de rådande prestationsmätningar 

vilket resulterade i uppföljningen av utförda prestationer uteblev. Däremot ersattes 

det av en jämförande mätning i form utav benchmarking, till följd av en enhetlig 

styrning där aktörerna utbyter kunskap och når måluppfyllelse. Polisområdena 

började på ett mer transparent sätt nätverka med varandra, vilket öppnade upp för 

att kunna benchmarka sig till varandras prestationer och på så sätt bidra till ett 

informationsutbyte av förbättringsåtgärder inom nätverket. Genom att nätverka och 

samarbeta mellan nationell och regional nivå skapas en öppenhet kring 

resursfördelning, där de olika områdena numera är betydligt mer införstådda i hur 

resurser fördelas ner från nationell nivå ner på regional nivå. 

 

Av dessa förändringar kan man utläsa en koppling till de tre olika 

förvaltningsteorierna. När det kommer till den förändrade budgetprocessen kan två 

olika förvaltningsteorier härledas. Dels genom den decentralisering som skett med 

ansvarsfördelningen över budgethanteringen, som går i samklang med NPM som 

förespråkar att decentralisering skapar kontroll och ökad produktivitet (Kettl, 

2000). Genom att budgetarbetet har blivit mer likriktat och används på samma sätt 

inom myndigheten tyder det på en formell kontroll utifrån ett mer hierarkiskt 
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synsätt. Det i sig går i lag med PA, enligt Katsamunska (2012), som menar att PA 

förespråkar en hierarkisk styrning med fokus på kontroll.  

 

Ytterligare en förändring som tyder på samklang med PA är användningen av 

prestationsmått, som nu efter omorganisationen inte behållit lika stort fokus. 

Anledningen till varför man valde att lägga ner arbetet med den dåvarande formen 

av prestationsmätning var för det huvudsakliga syftet med arbetet glömdes bort och 

fick istället fokus på det kvantitativa resultatet, för att nå det statistiska målet. 

Prestationsmätning inom PA blir en överflödig process eftersom en tydlig 

byråkratisk struktur utgår ifrån ett rationellt tankesätt, där den byråkratiska 

processen leder fram till specialisering, rutiner och preciserade arbetsuppgifter 

(Guevara 2015). Med en mer enhetlig styrning kan resurserna fördelas ut enligt 

formella direktiv till de olika regionala och lokala områden inom myndigheten, 

vilket inom PA är en del av den byråkratiska processen (Guevara 2015).  Denna 

utveckling skapade därmed ett kommunikationsnätverk inom myndigheten, där 

kunskap utbytes och prestationer kunde jämföras till varandra med en mer enhetlig 

styrning. Detta arbetssätt går i linje med NPG som beskriver att med nätverkande 

kommer också förmågan att kunna lösa komplexa problem från en decentraliserad 

nivå (Osborne 2010). Där styrningen på en centraliserad nivå blir en arrangör av 

offentlig verksamhet (Salamon 2002), och problemen löses i de nätverkande 

processerna. Detta har inneburit att ansvaret har blivit mer decentraliserat, vilket 

inom meta governance är en förutsättning för att kunna arbeta mer målstyrt (Vabo 

& Røisland 2012). 
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6. Slutsats 

Under uppsatsens sjätte kapitel presenteras resultatet som går att påvisa utifrån 

den analys som gjorts i kapitel fem. Kapitlet inleds med de slutsatser som 

författarna drar, där en härledning till alla de olika förvaltningsteorierna kan 

göras utifrån den nuvarande användningen av formella styrmedel. Kapitlet avslutas 

med hur vidare forskning kan bedrivas utifrån denna studies slutsatser. 

6.1 Slutsatser 

Med analysen om förändring i användning av styrmedel kan syftet besvaras för 

denna studie i hur styrning tar sig an i en modern offentlig sektor utifrån 

förvaltningsteorierna. Med det insamlade materialet har det framgått att 

ekonomiansvariga inom polismyndigheten tidigare har arbetat mer självständigt 

och deras roller har varit mer omfattande mot den polisiära verksamheten. 

Ekonomins roll har haft en mindre betydelse inom Polisen där istället 

verksamhetsstyrning har haft större fokus i deras arbete.  

 

Efter implementeringen av polisreformen 2015 har ekonomin fått en större 

betydelse, vilket har lett till att arbetet med användning av styrmedel har ett fokus 

på kostnadseffektivitet. Ansvaret för budget har skiftats ner i verksamheten och de 

som har ansvar har fått en större medvetenhet och intresse för budgetarbetet, vilket 

har bidragit med att den stödjande ekonomirollen har kommit närmare 

verksamhetsstyrningen. I och med budgetarbetets större roll har det också lett till 

att prognoserna, som budgetarbetet grundar sig på, har blivit en viktigare del för 

ekonomiansvariga i deras vardagliga arbete. Där dåvarande 

prestationsmätningssystem inte är en del av styrmedlen för det polisiära arbetet 

idag.  

 

Med en mer renodlad ekonomiavdelning, så har det bidragit till ett enhetligt 

arbetssätt mellan polisområdena inom Region Syd. Detta har resulterat i mer 

transparens inom myndigheten, där kommunikation och nätverkande är en stor 

byggsten. Följden av detta ledde till att jämförande av arbetet kunde införas i form 
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av benchmarking och fördelning av resurser sker mer transparent från nationell- till 

regional nivå. 

 

Dessa förändringar av användning av styrmedel kan härledas till de 

förvaltningsteorier som tidigare belysts i teorin, Public Administration (PA), New 

Public Management (NPM) och New Public Governance (NPG). Genom att 

jämföra den dåvarande användningen av styrmedel mot hur användningen sker efter 

omorganisationen kan vi se hur analys av enskilt styrmedel noterar tendenser till 

PA och NPM. Styrning i enlighet med PA tar form främst när man ser till utvecklad 

centralisering av budgetarbetet, bortseende av dåvarande prestationsmätning och 

hur resurser allokeras utifrån tydligare kontroll och enhetlighet. Med syftet att 

uppnå god styrning. De delar som går i enlighet med NPM ter sig i form av strävan 

mot kostnadseffektivitet i det nya budgetarbetet, där ansvaret decentraliserats ut i 

verksamheten och införandet av kontinuerliga prognoser som underlag. I dess syfte 

att uppnå så stort värde som möjligt ur varje skattekrona.  

 

En faktor som varken PA eller NPM förespråkar till stor utsträckning är dock 

kommunikation och nätverkande, något som under analysens gång varit tydligt och 

utmärkande när det kommer till alla olika styrmedel. Kommunikation och 

nätverkande är något som förespråkas av NPG, där flera aktörer är med och 

påverkar. 

 

Utifrån analys av detta material så går det att utläsa att polismyndigheten anammar 

synsätt ifrån tre förvaltningsteorier och att det finns inget som tyder på att det går i 

enlighet med just en specifik teori. Anledningen till detta är att dessa teorier inte 

går att implementera fullt ut på grund av att PA kräver att miljön som organisationen 

verkar i är oföränderlig. Något som fungerar rent teoretiskt men som i modern 

offentlig sektor inte förekommer. Problematiken med NPM är att den utgår från att 

offentlig verksamhet ska företagiseras, vilket innebär att dess myndighetsutövande 

blir nedprioriterat i sökandet av att skapa en så hög effektivitet som möjligt. NPG 

kan inte införas fullt ut då nätverkandet inte sträcker sig utanför myndigheten, vilket 

hämmar dess förmåga att implementeras.  Däremot kan tendenser påträffas med att 

NPG och dess grundantagande behövs som grund för att skapa en fungerande 
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organisation och för att uppnå dess mål mot effektivitet i styrning för modern 

offentlig sektor.  

6.2 Reflektioner 

Efter utförd studie kan författarna ta ett steg tillbaka och reflektera över studiens 

utförande gällande bland annat: val av region, val av styrmedel, val av 

förvaltningsteori, val av intervjupersoner och utformning av intervjuguide.  

 

Att enbart titta på en region kan ge en missvisande bild då uppdelning av regioner 

inte tar hänsyn till alla aspekter som till exempel: hur övriga regioner i Sverige 

fungerar. De valda styrmedlen har mer behandlats på en översiktlig nivå och fanns 

möjlighet att utveckla för att göra en tydligare koppling mellan val av styrmedel 

och förvaltningsteori. Det finns fler förvaltningsteorier om offentlig sektor som 

inte har behandlats i studien och vilket kan ha påverkat utfallet på resultatet. Valet 

av deltagare utgick ifrån snöbollsurval vilket gjorde att de hade en relation till 

varandra som kan ha påverkat det empiriska materialet. Intervjuguiden som 

användes under intervjuerna hade väldigt omfattande frågor som berörde fler 

områden, vilket kan ha bidragit till miste av ett mer djupgående material.  

 

Ytterligare en reflektion som kan göras utifrån den studie som genomförts är att 

omorganisationen fortfarande är i ett pågående förändringsstadie. Även om det 

gått fyra år sedan den nya reformen infördes, framkommer i det empiriska 

materialet att förändringsarbetet är på god väg men fortfarande kräver tid för att 

bli fullt implementerat.  

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning som hade varit intressant att göra är en liknande studie inom 

polismyndigheten, fast då istället titta på andra former av styrmedel eller på en 

annan region. För att se om resulterat hade lett till en liknande slutsats eller om det 

skulle komma fram till en annan slutsats, och i så fall varför. Det hade också varit 

intressant att göra en liknande studie inom en annan offentlig verksamhet för att se 

om olika myndigheter skiljer sig åt eller går åt samma håll, gällande användningen 

av styrmedel utifrån lämplig förvaltningsteori.  
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Förvaltningsteorin New Public Governance (NPG) är omdiskuterad och har 

fortfarande flera frågetecken om hur nätverkande prestationer kan konkretiseras och 

mätas. Det saknas möjlighet att kunna utvärdera hur väl den nätverkande processen 

fungerar och till vilken utsträckning aktörerna är med och bidrar till den 

nätverkande processen. Det hade varit intressant för att kunna utvärdera vilka 

faktorer som är avgörande för hur andra aktörer ska kunna implementera en 

styrning i sin verksamhet, som går i enhetlighet med NPG. Vidare hade det varit 

intressant och på så vis se om det finns en offentlig verksamhet som också tillämpar 

NPG på en centraliserad nivå och hur det tar sig an i den operativa verksamheten.  

 

Vidare hade det varit intressant att studera en ytterligare förvaltningsteori, Public 

Value Management (PVM). Vilket är ett styrkoncept som uppkom under 90-talet 

och myntades av Mark Moore. Konceptet har utvecklats parallellt med New Public 

Management (NPM) och, i kontrast med Public Administration och NPM, har 

politik som centralt fokus i styrningsutmaningen istället för att se det som en 

begränsning (Stoker, 2006). 
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Bilagor  

Bilaga 1. Sökord 

Sökord använda i databaserna: Onesearch, Business Source Premier och Google 

Scholar 

 

• New public Governance 

• Public Administration 

• Old Public Administration  

• Traditional Public Administration  

• New public Management 

• Budget  

• Performance based budgeting 

• Performance Measurements 

• Resource Allocation 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Studie: Reformens upplevda inverkan på styrning inom polisen inom Region Syd. 

                  

Frågesektion 1)  

Frågor gällande yrkeserfarenhet 

Vad är din roll inom polisen? 

Vilka ansvarsområden innefattar din 

roll? 

Hur länge har du arbetat inom denna 

tjänst? 

 

 

Frågesektion 2)  

Frågor gällande upplevelse av den 

nya reformen   

Hur upplever du att den nya reformen 

påverkat din roll idag? 

 

 

Frågesektion 3) 

Frågor gällande 

organisation, 

ekonomistyrning 

m.m. 

Hur upplever du att organisationen påverkats? 

Fördelar/nackdelar 

Hur upplever du att användningen av styrmedel 

påverkats? 

Finns det några förskjutningar i hur man arbetar med 

styrmedel  

utifrån ansvar? (resultatansvar, kostnadsansvar etc.) 

Upplever du att förändringen visat tendenser av 

målsättning – dvs. kostnadseffektivitet och flexibilitet? 

Hur utspelar det sig? 

 
 


