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Abstract 

Framfarten av organisationsteoretiska teorier om förvaltningsreformen New 
Public Management har varit lavinartad sen 1980-talet. NPM har inneburit att 
värden som kostnadseffektivitet och produktivitet har vuxit fram till att bli 
bärande inom den svenska och internationella förvaltningsforskningen och tas på 
stort allvar av ledningar inom offentligheten. Min uppsats ämnar klargöra vad 
detta har fått för effekt på den svenska Polismyndigheten som offentlig 
förvaltning i termer av ledarskap. Materialet som analyseras är det 
styrningsdokument som Rikspolisstyrelsen utfärdade 2012 inför 
planeringsperioden 2012-2014. Detta har i sin tur analyserats utifrån ideal inom 
NPM som enligt en teoriprövande metod har utformats för att försöka klargöra 
ifall Polismyndigheten styrs enligt dessa ideal. 

Av resultatet framkommer, föga förvånande, att Polismyndigheten inte styrs 
helt i enighet med New Public Managements ideal för hur en förvaltning ska 
styras. Däremot så bär myndigheten på flera stora drag som kan härledas till NPM 
och dess idétraditioner, men har även spår av klassiska administrativa idealtyper i 
styrningen. 

 
Nyckelord: New Public Management, Polismyndigheten, styrningsmodell, ideal, 
offentlig sektor 
Antal ord: 
8568
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan 1980- och 1990-talet har förvaltningsstyrelsemodellen som kallas 
”New Public Management” (NPM) varit framträdande internationellt (Pierre & 
Sundström, 2009, s.8). Dels har diskussionen om hur man ska styra den offentliga 
verksamheten varit tydlig influerad av de rådande idealen inom NPM, men man 
kan även härleda hur en stor reform har genomförts i många offentliga 
verksamheter runtom i världen och inte minst i Sverige (Pierre; Sundström s8). I 
kort består denna reform av att statliga verk antar skepnader som snarare liknar 
den privata sektorn i form av bland annat målsättningar (skära ner på kostnader, 
maximera vinsten av verksamheten) vitt skilt från Webers tidigare byråkrati 
(Holmberg, 2013, s.9f). År 2013, när NPM har tagit fäste som en accepterad form 
av styrning kan det vara intressant att se vad detta har fått för effekt, om någon 
alls, på en svensk myndighet. Vad innebär det för en offentlig verksamhet att 
styras utifrån de principer som den nya samhällsreformen har sin grund i? 

     Jag kommer i dena uppsats att studera hur dessa “nya” sätt att se på hur en 
offentlig verksamhet ska styras har fått för inverkan på den svenska 
Polismyndigheten som statligt verk. Mitt huvudfokus kommer att ligga på de 
strukturer som påvisar att Polisen antingen styrs, alternativt inte styrs utifrån en 
modell som efterliknar New Public Management.  

Anledningen till att jag valde just polisen baseras främst på att det är ett stort 
statligt verk (Ehn m.fl, 2003, s. 99), som jag själv absolut inte förknippar med 
NPM, med tanke på dess institutionella tyngd. Tvärtom kan man tänka sig att 
Polismyndigheten skulle vara väldigt styrt av klassiska byråkratiska och 
administrativa strukturer. Däremot så har det under de senare åren kommit ut ett 
flertal rapporter som har uppmärksammats i media som tyder på att så inte har 
varit fallet (www.aftonbladet.se, 2013-07-31). Till exempel kritiserar Stefan 
Holgersson Polisväsendets målstyrning i hans rapport ”Polisens arbete mot 
narkotika” (2011) där kritiken bland annat avser det som i media kallats för 
pinnjakten. Vilket i praktiken innebär att polisen sätter upp kvantitativa mål för 
verksamheten som sedan leder till att insatsen mot brott riktas mot de mål som är 
enklare att genomföra (www.aftonbladet.se, 2013-08-01). Kritiken från 
Holgersson grundas på tanken om att målstyrningen ska leda till ett effektivare 
polisarbete, men leder i praktiken snarare till ett mer ineffektivt polisarbete 
(Holgersson & Knutsson, 2011, s98). 
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Jag tyckte att det här var en intressant problematik utifrån ett 
styrningsperspektiv, framför allt eftersom det inte alls överensstämde med den 
uppfattningen jag hade om att Polismyndigheten styrs med stort byråkratiskt 
ansvar. Tvärtom tydde den kritik som framfördes snarare på en styrning som 
utgick ifrån principer om NPM, något som den här uppsatsen kommer undersöka. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Även om forskningen kring New Public Management har varit uttömmande de 
senaste decennierna så är det intressant att utifrån den vetskapen analysera hur en 
av de större institutionerna i Sverige har påverkats av den nya samhällsreformen.         
Observera att jag inte gör någon undersökning som sträcker sig över tid (det vill 
säga sen NPM blev ett populärt begrepp och styrningssätt), utan tar snarare ett 
perspektiv där jag utreder relationen mellan Polismyndigheten och de ”nya” 
idealen år 2013. Min vision är att uppmärksamma huruvida det finns några spår av 
NPM-styrning i dagens poliskår. 

    För att åstadkomma detta kommer uppsatsen främst att behandla vissa 
strukturer i Rikspolisstyrelsens styrdokument från 2012 som tyder på att 
Polismyndigheten leds utifrån principer från NPM. För att belysa vilka slags 
strukturer det rör sig om har jag valt att titta på organisationsvetenskapen för att 
skapa en djupare uppfattning. Därifrån kan vi härleda uttrycket kultur, ett begrepp 
som till viss del ligger till grund för uppsatsen. Mats Alvesson och Ylva Due 
Billing (1997, s.113f) definierar detta ord med hjälp av tre punkter:  

 
(1) Det som delas av en grupp och har mindre med starkt 

individualiserade idéer och omständigheter att göra; (2) 
föreställningarnas nivå, det vill säga det som människor går och 
tänker på, deras idéer och övertygelser, snarare än hur de beter 
sig eller något annat påtagligt (även om det beteendets eller det 
materiellas innebörd är ett kulturellt fenomen); och (3) de icke-
rationella aspekterna, de värdeladdade och delvis omedvetna 
dimensionerna av det sociala livet 

 
Utifrån den här definitionen av kultur så stakar Alvesson och Due Billing ut 

ännu en definition för vad kultur innebär när man undersöker organisationer och 
institutioner. De menar på att man kan applicera den kollektiva relation till ett helt 
samhälle såväl som till mindre arbetsplatser, och menar på att en organisation kan 
bestå av många människor som har flera orienteringar men trots detta så kan det 
finnas många gemensamma värderingar. Det är först då det skapas en så kallad 
organisationskultur (s115).  

     Om man kan skapa sig en uppfattning om de strukturella och 
instrumentella perspektiv som råder på ledningsnivå inom en organisation, så är 
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det intressant att titta på de värderingar som framförs (Alvesson, 2002, s151). Här 
återkopplar jag till organisationskulturen och menar på att den kultur som finns på 
en organisation i mångt och mycket kommer återspeglas av värderingarna som en 
organisation presenterar (Alvesson, 2002, s.164). En stor del av uppsatsen berör 
som sagt det styrdokument som finns utfärdat av Rikspolisstyrelsen för 
planeringsförutsättningar. I mångt och mycket kommer dessa verka som ett ideal 
för hur Rikspolisstyrelsen vill att Polismyndigheten ska styras på olika nivåer. 
Utifrån detta kommer jag göra min analys där jag prövar huruvida idealen som 
utfärdas av polisledningen motsvarar de ideal som NPM står för. 

     Utifrån detta kan vi formulera en övergripande frågeställning som anknyter 
till syftet: 

 
- Styrs den svenska Polismyndigheten enligt ideal från New Public 

Management?  
 
För att kunna besvara denna frågeställning så jag valt att specificera 

komplement för att få ett så uttömmande svar som möjligt, så kallade 
underfrågeställningar. Jag har valt att använda mig av två sådana, den ena syftar 
till att belysa de organisationskulturella faktorer som ligger till grund för analysen. 
Det andra är snarare ett komplement i avseendet att det ämnar försöka tyda vilka 
strukturer inom Polismyndigheten som inte kan anses vara relaterat till NPM.  

     Mina underfrågeställningar lyder: 
 

(1) Vilka indikatorer tyder på att Polismyndigheten i Sverige styrs i linje med New 
Public Managements ideal? 

(2) Vilka indikatorer tyder på att Polismyndigheten i Sverige inte styrs i linje med 
New Public Managements ideal? 

 
Min vision är alltså att göra en undersökning av Polismyndigheten där jag 

analyserar de samband jag tycker mig finna som tyder på att NPM är respektive 
inte är implementerat som styrningsmodell. Detta för att på bästa sätt kunna svara 
på huvudfrågeställningen.  

För att kunna svara på de ovan formulerade frågeställningarna kommer 
Rikspolisstyrelsens styrningsdokument ”Planeringsförutsättningar för perioden 
2012-2014” att analyseras.  
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2 Metod 

Vid vetenskapliga studier av samhällsfenomen är det viktigt att vara på det klara med 
vilken typ av metodologisk process man har använt sig av för att kunna komma till 
vettiga slutsatser kring det valda ämnet. Empirin bakom den vetenskapliga studien är 
vital för valet av metodologi (Lundquist, 1993, s.103). Dock måste man vara medveten 
om att de olika teknikerna som finns för att angripa en empiri ur forskningssynpunkt 
kan belysa flera olika aspekter och därför leda till flera olika svar på samma empiriska 
material (Lundquist, 1993, s.97). Likadana problem kan undersökas med hjälp av flera 
olika forskningsdesigner (Esaiasson m.fl, 2010, s.98). Jag kommer i denna del av 
uppsatsen att förklara de val av metod jag har valt. 

 

2.1 Teoriprövande studie 

Jag har valt att använda mig av en teoriprövande studie då jag anser att mitt val av problem 
samt den empiri som finns tillgänglig gör sig bäst till en sådan förklarande studie. Ett 
teoriprövande forskningsproblem innebär att undersökningen kommer baseras på en eller 
flera teorier som utkristalliseras till en hypotes. Hypotesen prövas sedan i sin tur på det 
empiriska materialet som finns tillgängligt. Förhoppningen är således att man kan hitta ett 
kausalt samband mellan orsak, samband samt empiri (Esaiasson m.fl, 2010, s.42). 
Skillnaden mellan teori och hypotes är att en teori är mer generell än en hypotes. En 
hypotes försöker snarare att göra ett antagande om något som är avgränsat i tid och/eller 
rum medan en teori gör ett liknande antagande, men utan att anta specifika former (ibid, 
s39).  
     Teorierna som denna uppsats baseras på är alla teorier om New Public Management på 
ett eller annat sätt, och därför kan vi konstatera att min hypotes är knuten till NPM 
samtidigt som den försöker säga något om just Polismyndigheten 2013.  
 

- Sveriges Polismyndighet styrs utifrån New Public Managements ideal.  
 
En tanke angående denna hypotes är att utifrån vetskapen om att Polisen är en av de största 
institutionerna förefaller det inte på förhand speciellt troligt att hypotesen håller. För att 
besvara frågeställningarna på ett sammanhängande sätt är det dock värdefullt att ställa upp 
en sådan hypotes. 
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2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 
 

Min uppsats kommer basera mycket av analysen på att kvalitativt analysera 
den empiri jag finner för att hitta lämpligt material och göra kopplingar till mina 
frågeställningar och min hypotes för att få ett allsidigt spektrum. Sådana 
undersökningar kallas för kvalitativa innehållsanalyser (eller kvalitativa 
textanalyser) där man med innehållsanalys menar att man analyserar en text för att 
hitta vissa företeelser som tyder på ett visst utfall (Bergström & Boréus, 2005, 
s.45). I ett större material är metoden lämplig ifall man vill hitta mönster som 
tyder på ett större sammanhang eller perspektiv (ibid.) Innehållsanalyser är i 
mångt och mycket en kvantitativ uppgift, då man med innehållsanalys oftast 
menar att man räknar förekomsten av dessa, i sammanhanget, meningsfulla 
företeelser i en text från samhällsvetenskapen och även humaniora (ibid. s.44f). 
Givetvis kan man i dagens moderna kontext även tala om innehållsanalyser i 
statistiken och datortekniken (ibid, s.43).        

En kvalitativ innehållsanalys, inte att missta för kvantitativ innehållsanalys 
(som ligger närmre den ursprungliga definitionen av innehållsanalys) syftar 
således på att göra en innehållsanalys där fokus ligger på att göra en kvalitativ 
utvärdering av empirin. Detta betyder att man i en kvalitativ textanalys inte lägger 
någon vikt vid att till exempel räkna enstaka ord eller meningar, utan snarare på 
att bedöma vad som står i texten och försöka göra mer djupgående analyser av det 
befintliga materialet för att kunna skapa ett sammanhang (Esaiasson m.fl, 2010,  
s.237). Detta sätter med andra ord krav på författaren att vara aktiv i sitt läsande 
av empirin och ställa frågor till texten samtidigt som man ska kritiskt utvärdera 
ifall texten alternativt författaren själv kan svara på dessa frågor (ibid, s.237f). 

Då jag i min uppsats kommer behandla framför allt det styrdokument som 
Rikspolisstyrelsen utfärdade inför planeringsarbetet 2012-2014, anser jag att på 
grund av materialets omfång så är en innehållsanalys en bra metod. Det är även ett 
bra sätt att hitta de strukturer jag anser vara viktiga för min undersökning. Valet 
av en kvalitativ textanalys baserar jag på att jag anser det vara av större värde att 
göra en djupare tolkning av empirin för att kunna komma närmare huvudfrågan än 
vad jag hade gjort vid en till exempel en kvantitativ innehållsanalys. 

 

2.3 Kritik av metodologiskt val 

 
Liksom vid alla metodologiska tekniker så finns det tillkortakommanden med 

de tillvägagångsätt jag har valt att använda mig av. Ett vanligt problem vid 
teoriprövande undersökningar är att uppdelningen mellan teori och hypotes förblir 
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något oklar. Detta eftersom det är svårt att peka på exakt hur välformulerade de 
kausala mekanismerna ska vara för att man ska kunna klassificera något som en 
teori. Det är alltså en bedömningsfråga (Esaiasson m.fl, 2010, s.39). I och med att 
skillnaden mellan en teori och en hypotes handlar om skillnad i konkretion så kan 
det uppstå problem för författaren av en vetenskaplig text att redogöra för vad 
som faktiskt är en teori och vad som är en hypotes (ibid, s.39f). Dessutom 
försvåras konkretionsspektrat av att man vid ett steg åt det motsatta hållet från 
teori och hypotes även kan tala om perspektiv. Detta uttryck är ännu mindre 
specifikt än vad en teori är och uttalar sig om än större företeelser. Ett exempel på 
ett teoretiskt perspektiv är ”Rational-choice” som sätter olika makt- och 
egenintressen i centrum där flera olika aktörer (från individer till organisationer 
och stater) agerande kan få för effekt på samhället (ibid, s.40). Eftersom det 
snarare rör sig om axiom i samhället genom historien snarare än specifika 
exempel är teoretiska perspektiv väldigt svåra att pröva empiriskt (ibid, s.40).  

     I min uppsats så har jag så tydligt som möjligt försökt peka på vad som är 
hypotes och vad som är teori. Därmed inte sagt att jag reserverar mig för att det 
kan uppkomma vissa moment när detta kan verka otydligt. Jag ämnar inte alls 
belysa några större teoretiska perspektiv i och med denna uppsats, utan lämnar det 
därhän för att lägga större fokus vid teori och hypotes. 

     När det gäller den kvalitativa innehållsanalysen finns det än mer 
problematiska aspekter. Trots det antagande om att samhällsvetenskapen är 
metodologiskt enhetlig gäller samma regler för den kvalitativa textanalysen som 
det gör för andra metoder (Esaiasson m.fl, 2010, s.241). Författaren till en 
kvalitativ innehållsanalys förbehåller sig rätten att ta vissa forskningsbeslut som är 
metodspecifika och som därför inte har någon större grund att stå på till exempel 
källkritiskt eller statistiskt (ibid, s.241f) men det utesluter inte att det måste finnas 
vissa krav på tydlig argumentation samt på tydliga kriterier för att kunna dra 
slutsatser (ibid, s.241).  

     Variablerna som instrument för att mäta alternativt upptäcka ett kausalt 
samband är mer precisa och systematiska ifall man använder sig av till exempel 
en kvantitativt inriktad metod (ibid, s.241) vilket kan leda till att de variabler som 
är preciserade i en kvalitativ textanalys kan verka luddiga. En textanalys har dock 
inte samma krav på sig att producera samband mellan orsak och verkan, utan 
lägger snarare vikt vid att återge kvalificerade beskrivningar för att kunna lyfta 
fram det som är viktigt i texten och sätta det i en kontext som i sin tur skapar 
användbara variabler för en analys (ibid, s.242). Det är alltså med andra ord upp 
till författaren att göra dessa beskrivningar av materialet och återge det så gott 
som möjligt, vilket uppenbart kan leda till misstolkningar på grund av den 
mänskliga faktorn.  

     Min uppfattning är dock att den teoriprövande kvalitativa textanalysen har 
mer fördelar än nackdelar och överensstämmer med de krav jag har på att kunna 
besvara de frågeställningar jag har satt upp, och för att förklara den problematik 
som finns. 
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3 Teori 

 
För att kunna besvara de frågeställningar som ställdes upp tidigare i uppsatsen 
krävs det att jag gör en lite mer djuplodande undersökning av den teori jag baserar 
min analys på för att utöka förståelsen kring problemområdet. Som jag tidigare 
har preciserat så lyder min hypotes: ”Sveriges Polismyndighet styrs utifrån New 
Public Managements ideal”. Jag har även antytt att teorin jag kommer utgå från är 
just NPM. Med detta menar jag inte att NPM är den bästa teorin för att beskriva 
styrningen på Polismyndigheten i Sverige, men jag anser att den kan belysa 
aspekter av hur styrningen går till på ett sådant statligt verk som är intressanta. Jag 
kommer i den här delen av uppsatsen att närmare beskriva exakt vad New Public 
Management innebär samt ta upp kritik som riktats mot NPM för att skapa en 
djupare förståelse. 

 

3.1 New Public Management 

 
New Public Management är ett uttryck som myntades av den engelska 

statsvetaren Christopher Hood 1991 för att sätta ett ord på den utveckling som 
hade skett inom den offentliga sfären på 1980- och 1990-talet. Utvecklingen tog 
sitt utryck i att det fanns en idé om att staten skulle vara liten, effektiv och möjlig 
att styra med instrumentella funktioner (Pierre & Sundström, 2009, s.8). Man kan 
spåra hur framväxten av stora supranationella organisationers såsom EU har varit 
betydelsefull för utvecklingen av NPM i och med att den nationella offentliga 
maktbasen splittrades och spreds ut till större internationella institutioner. De 
internationella organen har i sin tur skapat nya styrelsedirektiv som inte sällan 
skrider över på transnationella och subnationella verksamheter (ibid, s.8).  

Kärnan i NPM utgörs av idéer om att det går att professionalisera den 
offentliga styrningen till att bli mer lik den privata sektorn i styrningsavseende. 
Det tar sitt uttryck i termer av att ha chefer med ledningsegenskaper med friheten 
att ta beslut som rör organisationerna. Besluten rör främst uppdelning av 
verksamheter i flera självständiga resultatenheter, användningen av kontrakt som 
ett politiskt styrinstrument samt ökad konkurrens (Røvik, 2008 s27). Anledningen 
till att NPM har blivit ett utbrett utryck och att det har blivit så pass populärt är på 
grund av dess ideal om att göra större besparingar i den offentliga verksamheten, 
öka kvaliteten på de statliga tjänsterna, öka effektiviteten på myndigheterna samt 
se till så att chanserna för att den av staten implementerade policyn är effektiv 
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ökar (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.6). Detta kan i sin tur medföra att politikerna 
får bättre insyn och därmed kontroll över statliga funktioner, minska byråkratiska 
hinder för tjänstemän samt att öka redovisningsansvaret för myndigheterna till 
regering och medborgare (ibid, s.6).     

 Styrningen har gått från att vara klassificerad som government till governance 
(Pierre & Sundström, 2009, s.7), där governance innebär en ”mjukare” styrning av 
de offentliga verksamheterna (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.52f)(Dahlström m.fl, , 
2009, s.90-125, 115). Detta utvecklas i takt med att medborgarna anses bli allt 
bättre på att vara i direkt kontakt med staten för att själva tillhandahålla sig 
information, men även att förmedla idéer som skulle kunna vara av värde för 
staten (Pierre & Sundström, 2009, s9). Den mjuka styrningen är därför i högre 
grad inriktad på att informera, samarbeta med, underlätta för, lära från och stödja 
medborgare (ibid, s.9). Genom att lyssna på och hjälpa medborgarna kan en statlig 
verksamhet förbättra sina resultat, samtidigt som medborgarna får en känsla av att 
saker och ting förändras till det bättre och därmed blir nöjda (Bouckaert & Pollitt, 
2004, s.125). Tyngdpunkten för den statliga myndigheten blir således mer service-
inriktad och vikten vid att förse medborgaren med mer och bättre tjänster har ökat 
(Ehn m.fl, 2003, s.270f). Detta skapar en relation mellan medborgare och stat som 
snarare liknar kund-företag än det klassiska förhållandet mellan individen och 
offentligheten (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.125). Här kan vi ju verkligen spåra 
utvecklingen av NPM i meningen att organisationer ska uppträda som privata 
företag (Røvik, 2008, s.135) med faktiska kunder men vi kan även se en 
förändring utifrån ett medborgarperspektiv. 

I och med att denna relation skapas så ökar trycket på förvaltningarna att 
prestera, och Pollitt och Bouckaert (2004) talar om att det finns ett krav på statlig 
verksamhet att i större grad vara ”performance orientated” i och med sin nya roll 
som leverantör av tjänster till sina medborgare i kontrast till traditionell input och 
procedur-inriktad verksamhet (s126). Vi har redan varit inne på dessa krav i och 
med att NPM i teorin ska leda till ökad effektivitet i offentligheten, men vad mer 
innebär det för en förvaltning att behöva ta sin ”performance” på större allvar? I 
Lennart Lundquists bok Demokratins väktare (1998) om offentligt etos tar han 
upp teorier om ”ekonomismen”, som är närbesläktat till NPM (s138), och 
formulerar ett antal nyckelvärden som kan agera som värdefulla indikatorer på 
vad performance innebär. Dels så trycker Lundquist på att kostnadseffektivitet är 
ett viktigt värde för den ekonomistiska tankeskolan (ibid, s.63), de resurser som 
tilldelas en förvaltning ska på ett effektivt sätt tas till vara på och verksamheten 
ska maximera sin prestation utifrån de givna ekonomiska förhållandena. Utifrån 
ett NPM-tänkande ska de mål som presenteras alltså klaras av till så liten kostnad 
som möjligt (ibid, s.64). Ett andra värde som Lundquist anser vara bärande för 
ekonomismen är den funktionella rationaliteten (ibid, s.63). Med detta värde avser 
Lundquist belysa att offentligheten har en skyldighet att välja de åtgärder som 
verkligen leder till de rätta målen, vilket i sin tur återspeglas i kompetensen och 
expertisen på förvaltningens håll (ibid, s.64). Det sista nyckelvärdet inom 
ekonomismen är produktivitet (ibid, s.63). Ju lägre insatsen för att tillhandahålla 
en specifik typ av åtgärd, till exempel en tjänst, desto högre är produktiviteten 
(ibid, s.64).  
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Detta kan i praktiken leda till ett antal åtgärder från ledningshåll, till exempel 
kan prestationsbaserad ersättning bli en av effekterna av ett mer performance-
baserat upplägg på offentliga verksamheter (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.126f). 
Ett annat är att det skapas en strategi av att man ska styra myndigheten med hjälp 
av mål, så kallad målstyrd verksamhet (ibid, s.127)(jmf Lind, 2002, s.26). Målen 
ska dock inte ha något inneboende värde, utan ska snarare vara redskap för att få 
organisationen på rätt väg (Røvik, 2008, s.61). En tredje åtgärd är att utvecklingen 
av ett strategiskt ledningsskap fortsätter för att lättare kunna möta de mål som 
formuleras för myndigheten (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.127). Slutligen så 
betonas decentraliserade processer och nätverk där många olika typer av aktörer 
(privata, frivilliga, offentliga et cetera) deltar (Pierre & Sundström, 2009, s.10) 
vilket innebär att konkurrensen om serviceproduktionen säkerställs, och relationen 
mellan beställaren och utföraren (i detta fall polisen samt extern part) kan ses över 
med ett kontrakt (Røvik, 2008, s.28).    

Vi kan konstatera hur ekonomismens tre värden och de effekter de får på 
statliga myndigheter alla är konstruerade för att ge organisationen större fokus på 
de aktuella högprioriterade målen och därmed leda till ett mer intensivt arbete för 
att förverkliga dessa (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.127).  

 
 

3.1.1 Klassiska administrativa ideal 

För att få ytterligare djup i analysen ämnar jag här göra en sammanfattning av de 
klassiska administrativa idealen i sin korthet.  

Rolf Lind beskriver i sin antologi Ledning av företag och förvaltningar (2002) 
de klassiska administrativa idealen utifrån Henri Fayols verk från 1916. Ledning 
definieras här utifrån planering, organisering, styrning/samordning, ordergivning 
och kontroll (s17). Vidare kan vi konstatera att organisationerna uppfattas som 
slutna och stabila system för handlande i grupp och som en konsekvens av detta 
uppfattas ledningsarbete som en intern organisatorisk funktion präglad av 
rationalitet och logisk analys (ibid.). Utifrån denna korta sammanfattning kan man 
se att de ideal som NPM återknyter till står i skarp kontrast med den ”gamla” 
byråkratins ideal i termer av ledning.  

 

3.1.2 Kritik mot NPM 

I en utvärdering som behandlar huruvida Polismyndigheten styrs genom New 
Public Management kan vi konstatera att det är värdefullt att även skapa sig en 
förståelse för den kritik som har riktats mot styrningsmodellen. Detta för att kunna 
besvara de frågeställningar formulerats i denna uppsats, och framför allt den 
underfrågeställning som rör de element i polisens arbete som inte kan härledas till 
New Public Management eller ekonomismen. 
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En uttalad kritik mot NPM är att det i grund och botten är en ideologisk 
uppsättning liberalistiska idéer som med sin grund i företagarlogik försöker införa 
reformer på organisationer och myndigheter. Statlig verksamhet har en helt annan 
komplexitet jämfört med den privata sfären vilket gör att de är av en annan 
karaktär (Tullberg, s. 31f) och är därför inte helt jämförbar med det privata. 
Framför allt så styrs inte en myndighet som använder sig av NPM som 
styrningsmodell i enighet med de normativa demokratisk-politiska grundvalar 
som offentligheten har som plikt att upprätthålla (Turner, 2003, s130). Detta då 
avståndet mellan politiker och tjänstemän blir större, förhållningsreglerna är inte 
längre lika strikta och gränsen mellan det offentliga och det privata suddas ut 
(Pierre & Sundström, 2009, s.17).  

En annan tydlig kritik riktad mot NPM som styrelsesätt är mot det särskilda 
ansvar (Lundquist, 1998, s. 71) som ledningen för offentlig förvaltning besitter. I 
och med den strukturella komplexitet som kännetecknar en statlig institution så 
spenderar tjänstemän i chefspositioner en stor del av sin arbetstid i informella 
diskussioner med sina anställda som präglas mer av informationssökande än 
beslutsfattande (Lind, 2002, s.25). Detta sker mot bakgrund av att styrningen 
inom en myndighet har en agenda som fungerar likt en föreställningsram 
omfattandes viktiga betingelser, förutsättningar samt strävanden för 
verksamheten. Detta innebär i praktiken att ledningens agenda ger orientering i 
det dagliga arbetet på en förvaltning (ibid, s.27). Det dagliga orienteringsarbetet 
kan då bidra till att man hamnar i en situation av mål- och resultatsstyrning, som 
inte är positiv (till exempel kan vi ta ”pinnjakten” som togs upp i 
inledningskapitlet). Detta innebär att styrningens fokus förflyttas från inflöde, 
omvandling och slutprestation till att bedöma utfallet av målstyrningen (Vedung, 
2009, s.208). Problem som då kan uppstå är att det skapas en ovilja samt 
oförmåga bland politiker att skapa mål och resultatkrav (Ehn m.fl, 2003, s.288). 
Dessutom skapas det svårigheter att formulera tydliga kausala samband mellan 
åtgärder och effekter som en åtgärd från statligt håll har inneburit.  att hantera de 
inneboende problem som finns med att redovisa verksamheter genom att tala i 
termer som prestation (ibid.) 

  

3.2 Analysverktyg 

För att kunna göra en enhetlig analys av min frågeställning i empirin, så måste det 
ställas upp ramverk för exakt vad det är som ska analyseras och utifrån vilka 
perspektiv för att kunna göra relevanta operationaliseringar (Esaiasson m.fl, 2010, 
s.58f). Jag kommer i under den här kapitelrubriken att presentera ett antal 
teoretiska definitioner som jag anser spela en nyckelroll för analysen, samt 
utveckla varför jag anser att just de definitionerna spelar roll i det här 
sammanhanget. I och med att det empiriska materialet är såpass omfattande kan 
definitionerna också ses som indikatorer på vilka delar av Polismyndigheten som 
jag främst kommer granska. Jag kommer ta upp de värden angående 
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ekonomismen som Lundquist har formulerat som tre grundpelare i mitt 
resonemang, men kommer även komplettera med definitioner av värden som inte 
representerar NPM. 

Definitionerna kommer i viss mån att lånas från tidigare forskning, men jag 
kommer även att utveckla, modifiera och uppfinna vissa definitioner för att skapa 
en helhetsbild som passar uppsatsens analys (ibid, s.58).  

Jag har valt att göra en uppdelning mellan de fyra definitioner som används i 
uppsatsen för att kunna urskilja vissa element som överensstämmer med NPM:s 
idétraditioner respektive den ”gamla” administrationens ideal. Tre sådana 
definitioner (effektivitet, funktionell rationalism och produktivitet) är knutna till 
ekonomismen (och således även NPM) och en definition (byråkratisk funktion) 
återkopplar till den klassiska administrationen. Det kan tyckas att en definition 
inte räcker till för att konkretisera en hel idétradition, men detta är ett aktivt val 
för att i så stor mån som möjligt återknyta till New Public Managements 
styrningsideal i analysen och till frågeställningen. 
 

3.2.1 Effektivitet 

Effektivitet är som vi redan har konstaterat ett nyckelbegrepp inom New Public 
Management och även i Lundquists ekonomism (se tidigare kapitelrubrik 3.1). 
Även om kostnadseffektivitet är det uttryck som Lundquist väljer (1998, s. 62), 
har jag valt att inkorporera det i det större effektivitetsbegreppet, som omfattar 
”kvoten av graden av målupfyllelse och kostnad” (ibid., s. 64). 

3.2.2 Funktionell rationalism 

Ifall värdet för den funktionella rationalismen hade varit perfekt uppfyllt för en 
given förvaltning, så kan vi konstatera att ledningen på verksamheten är en ytterst 
kompetent sådan. Detta då den funktionella rationalismen (benämns också som 
den målstyrda rationalismen) är ett värde som innebär att de åtgärder som 
tjänstemannen väljer, verkligen innebär att de mål som fanns uppstyltade också 
blir till verklighet (Røvik, 2008, s61). Icke att missta för mål- och resultatstyrning 
som ju är en specifik ledningsstil (Vedung, 2009, s.208).  

I min definition av den funktionella rationalismen så passar denna definition in 
bra, men även här skulle jag vilja göra ett tillägg. Lundquist definierar den 
funktionella rationalismen utifrån ett generellt tjänstemannaperspektiv, medan jag 
framför allt kommer titta på ledningen inom Polismyndighetens målsättningar och 
direktiv. Dessutom bakar jag in decentraliseringsfaktorn i det här begreppet då det 
helt enkelt passar bäst in i just den här definitionen. Decentralisering leder till 
minskade byråkratiska hinder vilket i sin tur leder till att autonomin för ledningen 
ökar (Lind, 2002, s.18)(jmf Bouckaert & Pollitt, 2004, s.7). Detta då jag anser att 
det utifrån uppsatsens uppbyggnad och frågeställningar är den bästa vägen att gå. 
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3.2.3 Produktivitet 

Produktivitet är enligt Lundquist ett värde som innebär att ju lägre insats som 
krävs för att tillhandahålla medborgarna med tjänster eller åtgärder av en viss typ 
av kvalitet, desto högre produktivitet (1998, s64). Detta är en definition jag kan 
ställa mig bakom, då det hänger på kompetensen inom förvaltningen att kunna 
leverera en tjänst med så lite input som möjligt, vilket är intressant ur NPM-
perspektiv. Detta då själva grundvalen av NPM är att ledningen på en myndighet 
är kompetenta nog att anta ett ”chefskap” över en myndighet snarare än att låta 
den baseras på byråkratiska principer (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.11). Dock ska 
det påpekas att kompetensen som berör produktivitet snarare är ett värde att tas i 
beaktande på lägre tjänstemannanivå än på ledningsnivå. 

 

3.2.4 Byråkratisk funktion 

 
Begreppet byråkratisk funktion är en definition som jag har konstruerat utifrån två 
olika värdegrunder som symboliserar den klassiska administrationen för att belysa 
de strukturer i Polismyndighetens styrdokument som har anknytning till de 
klassiska idealen. Då definitionen är bred och idétraditionen rik, använder jag mig 
än en gång av Lundquist för att skapa en initial definition. I hans teoretiserande 
angående offentligt etos utkristalliserar sig tre nya värden som Lundquist anser 
vara motsatsen till ekonomismens värden, nämligen demokrativärdena 
(Lundquist, 1998, s62). Med dessa avser han förtydliga att offentligheten ska 
tillgodose den politiska demokratin, rättssäkerhet samt en offentlig etik (ibid., 
s.63). Utifrån den här definitionen vill jag börja med att hårdra för att skapa en 
slags överhängande definition som sammanfattar demokrativärdena. Det 
gemensamma för de tre värdena är att de alla trycker på demokratiska processer 
och demokratisk substans (ibid, s.76) som instrumentala för den offentliga 
verksamheten. Ifall vi nu skulle slå ihop de här två definitionerna för att skapa 
definitionen om byråkratisk funktion kan vi konstatera att det i sådana fall blir 
något som är administrativt noggrant och medborgarförankrat (jämför den 
administrativt noggranna delen av definitionen med min sammanfattning av de 
klassiska administrativa idealen under kapitelrubrik 3.1.1).  
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4 Analys 

I min analys kommer jag först och främst granska det material som jag har till 
mitt förfogande för att räta ut de möjliga frågetecken som kan finnas. Jag kommer 
även att gå in djupare på vilka områden av materialet jag ämnar gå in djupare på, 
och analysera styrningsdokumentet utifrån de teoretiska definitioner jag har 
angivit tidigare i uppsatsen (se tidigare kapitelrubrik 3.2). Efter att jag har gjort 
denna avgränsning så kommer analysen. 

 

4.1 Material 

Analysen i denna uppsats kommer att baseras på den svenska Rikspolisstyrelsens 
styrdokument ”Planeringsförutsättningar för perioden 2012-2014” som de 
utfärdade i februari 2012.  

Jag valde att analysera det materialet trots vetskapen om att styrdokument i 
regel inte är de mest handfasta informationskällorna för att skapa sig en god 
uppfattning om hur en förvaltning verkligen styrs. Detta då det generellt kan vara 
stora skillnader på kvalitet och omfång på sådana dokument (Ehn m.fl, 2003, 
s.106). Jag har dock valt att förbise detta, dels då jag har försökt vara strategisk i 
mitt val av primärmaterial (Esaiasson m.fl, 2010, s.324f). Dels så är syftet med 
min uppsats att undersöka ifall Polismyndigheten styrs enligt ideal som kan 
jämföras med NPM:s dito, och jag anser att utifrån den synvinkeln, så kan det till 
och med vara en fördel att jag undersöker ett styrdokument på grund av dess 
luddiga natur. 

 

4.1.1 Översikt 

I min analys av den svenska Polismyndighetens styrning kommer jag utifrån de 
givna premisserna att studera de åtta kapitel som presenteras i Rikspolisstyrelsens 
styrningsdokument utifrån de teoretiska definitionerna som klargjordes i 
föregående kapitel (se under 3.2). Jag kommer ta fasta på de indikatorer som tyder 
på att Polismyndigheten styrs enligt NPM:s ideal alternativt inte gör det genom att 
för varje kapitel återknyta indikatorerna till definitionerna de passar in på. 
Genomgående för hela analysen är att de definitioner som tillskrivs NPM kommer 
vägas mot den byråkratiska funktionen. De olika kapitlen som avhandlas är 
följande: 
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• Rikspolischefen har ordet 
• Verksamhetens inriktning 
• Intern styrning och kontroll 
• Ekonomi 
• Kompetensförsörjning 
• Förutsättningar för verksamhetens bedrivande 
• Nationella mål för brottsbekämpningen 
• Rapportering till Rikspolisstyrelsen 

 
Fokus ligger på de strukturer som specifikt rör effektiviteten, produktiviteten, 

funktionella rationalismen och den byråkratiska funktionen. 

4.2 Rikspolischefen har ordet 

Det första avsnittet i styrelsedokumentet är snarare en generell sammanfattning, 
av hela materialet skriven av rikspolischefen än något av substans. Just innehållet 
i detta avsnitt kommer jag inte att behandla närmare då de punkter som tas upp 
alltså återkommer senare i dokumentet med mer substans. Utifrån vetskapen om 
att New Public Management trycker på att ledarskap inom förvaltningen ska vara 
företagslikt (Holmberg, 2003, s.19) kan vi snabbt konstatera att Polismyndigheten 
har anammat detta. Chefen över hela verksamheten får ett eget kapitel vilket tyder 
på att denne har en stor och relativt autonom roll inom myndigheten och tar en 
betydande plats. Detta kan vi operationalisera inom definitionen av funktionell 
rationalitet då decentraliseringsmekanismerna ökar myndighetens chefs frihet 
(Bouckaert & Pollitt, 2004, s.7). 

Om vi ska ta fasta på den byråkratiska funktionen i det här kapitlet så finns det 
inte mycket att kommentera på i detta avsnitt. 

 

4.3 Verksamhetens inriktning 

I avsnittet som behandlar Polismyndighetens inriktning så finns det en hel del att 
ta fasta på. Styrelsedokumentet tar direkt upp produktiviteten på verksamheten 
genom att stipulera förvaltningens övergripande mål: 

 
 

 Polisen ska bidra till en utveckling där brottslig-  
heten ska minska och människors trygghet öka.  
Polisen ska arbeta brottsbekämpande, bl.a. genom  
att förhindra att brott begås och utreda brott i syfte  
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att lagföra skyldiga. Polisen ska även tillförsäkra  
allmänheten skydd och hjälp.   
(s9) 
 

 
 
Här kan vi direkt konstatera hur det finns en önskan om att öka produktiviteten på 
verksamheten genom att minska brottsligheten i samhället. Under rubriken 
”Effektivitet och produktivitet” framgår det att fler brott ska klaras upp genom 
planlagt brottsförebyggande arbete, att resursinsatsen på Polismyndigheten har 
ökat de senaste åren vilket ställer höga krav på att produktiviteten ska utvecklas i 
en positiv riktning (Ds 2012, s.11). 

I effektivitetens fall kan vi konstatera hur Polismyndigheten anser att 
verksamhetsresultaten ska förbättras och att Polisen ska bli mer effektiva där en 
god resultatkultur och resultatutvecklingen ska stå i fokus för både ledningen och 
alla andra medarbetare (Ds 2012, s.11). Dessutom tas effektiviteten upp som ett 
av tre värden på Polisens värdegrund med fokus på resultat och utveckling (de 
andra är engagemang och tillgänglighet) (Ds 2012, s.10) vilket är helt i linje med 
den utvecklingen av prestationsbaserade mål NPM står för (Bouckaert & Pollitt, 
2004, s.126). 

När det kommer till den funktionella rationalismen så vill Polisledningen 
utveckla närheten till medborgaren och arbetet för att utveckla kvaliteten, 
tillgängligheten och bemötandet ska förbättras genom att bland annat ha en 
uppdaterad hemsida. Detta ska i sin tur leda till att ”allt fler blir nöjda med 
Polisens service” (Ds 2012, s.9f). Det är alltså ett medvetet led i att förbättra den 
totala prestationen och är alltså i allra högsta grad förenligt med den målstyrda 
rationaliteten som också är förenligt med NPM då relationen med medborgarna 
har blivit allt viktigare (Pierre & Sundström, 2009, s.9). En annan aspekt som tas 
upp som kan återknytas till den funktionella rationalismen men även till 
produktiviteten är uppföljningen av verksamhetens arbete som ständigt ska 
fortlöpa för att kunna utveckla sina arbetsmetoder och kunna formulera nya mål 
för nästa planeringsperiod och möjliggöra vidare styrning (Ds 2012, s.10f) (jmf 
Ehn, 2003, s284f). 

Den byråkratiska funktionen uppmärksammas även den genom att det betonas 
att rättsäkerheten i ett samhälle är central. Arbetsmetoderna ska vara 
proportionerliga och ändamålsenliga, och det ska finnas en etisk aspekt på alla 
beslut som tas rörande verksamhetens utveckling (Ds 2012, s.9). Detta 
överensstämmer väl med Lundquists teorier om de demokratiska värdena (1998, 
s64). 

 

4.4 Intern styrning och kontroll 



 

 16 

I avsnittet gällande den interna styrningen av Polismyndigheten så är det ytterst 
lite som pekar på att Polisen skulle styras med influenser av New Public 
Management. Tvärtom så läggs det ett stort fokus på att den byråkratiska 
funktionen är säkerställd, det ska finnas en betryggande process för intern styrning 
och kontroll vilket stipuleras som en förutsättning för att Polisen ska nå sina mål 
och fullgöra sitt överhängande uppdrag (Ds 2012, s.12). Kontrollprocessen 
beskrivs så att Rikspolischefen årligen gör en bedömning av den interna 
styrningen tillsammans med länspolismästarna med flera (ibid.). Dessutom tas 
arbetsmetoder som tidsredovisning och rutiner för it-hantering upp med fokus på 
att reparera de brister som finns på de områdena (ibid.). 

Detta kapitel av styrdokumentet beskriver en bild av styrningen på 
Polismyndigheten som väldigt kompatibelt till de klassiska administrativa idealen 
såsom organisering, styrning och samordning, ordergivning samt kontroll (jmf 
Ehn m.fl, 2003, s.17). 

 

4.5 Ekonomi 

Föga förvånande är detta avsnittet framför allt fokuserat på vad vi kallar för 
ekonomistiska värden; effektivitet och produktivitet. 

Den första rubriken i det här avsnittet av styrdokumentet konstaterar att 
”Polisen ska ha en ekonomi i balans” (Ds 2012, s.13) vilket vi kan kategorisera 
som ett kostnadseffektivt värde. Det domderar att budgetanslagen minskar, vilket 
innebär att effektiviteten inom organisationen måste öka genom en fördelning av 
personal (ibid.). Enligt dokumentet ska ”Alla möjligheter till att effektivisera ska 
prövas och genomföras” för att frigöra resurser till kärnverksamheten samt att se 
till så att myndigheten hushåller med statens medel (ibid.).  

Ur en produktivitetssynpunkt så kan man konstatera att mycket är knutet till 
att satsningen på specialkompetens sker med förhoppningen om att det ska 
innebära en nivåhöjning inom myndigheten. Vilket i sin tur förhoppningsvis ska 
bidra till ett ”verksamhets- och resultmässigt mervärde” (Ds 2012, s.13f). Detta är 
helt i linje med NPM:s idéer om en flexibel förvaltning (Bouckaert & Pollitt, 
2004, s.128). Det är också helt i linje med produktivitetsideal då intäkterna för 
verksamheten minskar, men kvaliteten på tjänsten ska förbli densamme 
(Lundquist, 1998, s.64). 

Utifrån ett byråkratiskt funktionellt perspektiv finns det inte mycket att hämta 
från det här avsnittet av styrdokumentet.  

 
 

4.6 Kompetensförsörjning 
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Med kompetensförsörjning menar författaren av styrdokumentet att man tar vara 
på den kompetens som finns på myndigheten för att kunna maximera chanserna 
till att uppnå Polisens mål (Ds 2012, s.17f). Jag kategoriserar detta som ett 
funktionellt rationalistiskt ideal då den strategiska kompetensförsörjningen utgår 
från de mål myndigheten har ställt upp, tillsammans med verksamhetsanalysen 
och resultatuppfyllelse (ibid.). Det är med andra ord precis det som funktionell 
rationalism betyder, att man väljer åtgärder som verkligen leder till de mål man 
har satt upp för sin verksamhet (Lundquist, 1998, s.64). Dessutom ska det 
möjliggöras för chefer och medarbetare att regelbundet mötas för uppföljning och 
återkoppling till prestation som är av ”avgörande betydelse för Polisen resultat” 
(Ds 2012, s.15). Detta leder i sin tur till en stärkt resultatkultur då medarbetarna 
blir engagerade i att uppnå de uppsatta målen samtidigt som chefer blir stärkta i 
sin roll enligt styrelsedokumentet (ibid.). Kompetensutveckling är ett annat 
systematiskt koncept som tas upp av författaren som viktigt för att etablera 
förtroende hos medborgarna och även för att öka mångfalden (Ds 2012, s.16) och 
därmed öka chanserna för att målen för verksamheten uppfylls. 

Ur effektivitetssynpunkt så menar författaren på att Polisen kontinuerligt ska 
bedriva en lönebildningsprocess och genomföra den utifrån ramar som bidrar till 
utvecklingen av en ”resultatkultur och utveckling av verksamheten” (Ds 2012, 
s.15). Grunden för detta ska vara en individuell lönesättning, inklusive 
förmånsvillkor och arbetstidsfördelning (ibid.).  Den kompetensutveckling som 
bedrivs ska vara effektiv när det gäller innehåll, genomförande, kostnader och 
dessutom ska utbildningsformerna utvecklas så att de bättre matchar 
medarbetarnas ständigt skiftande förutsättningar (Ds 2012, s.15f). 

För att inte minska produktiviteten är det dessutom viktigt att arbetskraften 
inte blir mindre, det vill säga att antalet polisaspiranter inte ska minska under den 
period som styrningsdokumentet planerar inför (Ds 2012, s.16). 

Det finns inga direkta indikatorer som pekar på byråkratiska funktioner i 
kapitlet rörande kompetensförsörjningen eller som återkopplar till klassiska 
administrativa ideal. 

 

4.7 Förutsättningar för verksamhetens bedrivande 

Den byråkratiska funktionen tas däremot upp i det här avsnittet, då författaren 
trycker på en utvecklad samverkan inom rättsväsendet. Bland annat så är det 
viktigt att medarbetarna håller sig till den underättelsemodell (PUM) och det 
nationella utredningskonceptet (PUN) vilket tyder på en modell likt den klassiska 
administrationens ideal om ordergivning och kontroll 3 (Lind, 2002, s.17). Det har 
inrättats ett centralt samverkansforum mellan Rikspolisstyrelsen och 
Åklagarmyndigheten i syfte att träffas och prata om frågor rörande lagstiftning, 
lokal brottsbekämpning, brottsbekämpningen organisation et cetera (Ds 2012, 
s.17). Detta är dock lite lurigt, då en centralisering normalt sett innebär att den 
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byråkratiska funktionen efterföljs (Pierre & Sundström, 2009 s.10), dock så är ett 
forum snarare ett medel kopplat till governance (jmf Turner, 2003, s.46).  

Effektiviteten på Polismyndigheten ska öka genom en utveckling av IT genom 
att införa ny kompetens på området samt öka möjligheterna till samverkan (Ds 
2012, s17). En annan viktig sak för effektiviteten på den svenska 
Polismyndigheten är kontakterna med internationella polismyndigheter såsom 
Europol och Interpol. Tanken är att medarbetare ska ta del av den information 
som finns tillgänglig tack vare de här kontakterna för ett förbättrat 
verksamhetsresultat (Ds 2012, s.18). En annan del som ska öka effektiviteten är 
verksamhetsskyddet, då trygga medarbetare enligt författaren leder till ökad 
effektivitet (ibid.).  

 

4.8 Nationella mål för brottsbekämpningen 

Då en stor del av New Public Management traditionen är förknippad med 
målstyrning, så det är naturligt att detta stycke framför allt tar upp värden som 
tillhör NPM:s idétradition (Røvik, 2008, s.61) snarare än den klassiska 
administrationens. Men de byråkratiska funktioner som tas upp är användningen 
av PUM eller PUG (Polisens utredningsmodell vid grova våldsbrott) vid operativt 
polisarbete, och att de dokumentationer som görs ska omfatta allt från 
kartläggning och analys av situationens omfattning, spridning och orsak (Ds 2012, 
s.20). Det är enligt författaren viktigt att identifiera och återge de korrekta 
elementen i sin uppföljning, utvärdering eller vid anmälsmottagning (ibid.), vilket 
tyder på en noggrannhet i den offentliga processen och därmed på byråkratisk 
funktion. 

Annars utgör den största delen av detta kapitel målsättningar som 
Rikspolisstyrelsen sätter upp för den aktuella tidsramen. Vi har ju redan 
konstaterat att mål- och resultatstyrning är ett typiskt NPM influerat styrningssätt 
(och även typiskt för alla tre värden som jag har knutit till NPM). Det kan därför 
vara intressant att istället titta på målen från ett annat perspektiv, nämligen 
huruvida målen ställs upp som kvantitativa mål alternativt om det finns någon 
annan utformning på målsättningarna. Dels mot bakgrunden som jag presenterade 
i inledningen av uppsatsen gällande ”pinnjakten” (se kapitelrubrik 1.1) men också 
för att utvärdera huruvida de målsättningar som ställts upp är mål har någon 
byråkratisk funktion. 

Utifrån styrdokumentet kan vi konstatera att de flesta av de aktuella målen har 
en tydlig inriktning mot effektivitet, produktivitet och funktionell rationalism på 
ett eller annat sätt. Däremot är det bara två mål och ett delmål som är av tydlig 
kvantitativ karaktär, dels önskar Rikspolisstyrelsen att 70 procent av brottsoffren 
ska vara nöjda respektive mycket nöjda med Polisens hantering av deras mål, dels 
ska minst 85 procent servicetagare vara nöjda eller mycket nöjda med den tjänst 
som Polisen har tillgodosett dem med (Ds 2012, s27f). Utöver detta så finns det en 
delmålsättning som stipulerar att Polisen ska klara minst 85 procent av de 
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stämningsmannadelgivningar avseende uppdrag som inte är så brådskande att de 
behöver redovisas inom två veckor. Detta ligger under målsättningarna angående 
rättssäkert handläggande av Polisen (ibid.). Det finns alltså inga uttalade 
statistiska mål utöver de tre målen, dessutom tas ingen absolut siffra upp som 
målsättning inför den planerade perioden vilket skulle tala emot förekomsten av 
pinnjakt. Dessutom så fyller inga av de uttalade målen någon större byråkratisk 
funktion utifrån definitionen.   

De flesta målen är alltså snarare målsättningar som önskar öka antingen 
effektiviteten, produktiviteten alternativt den funktionella rationalismen inom 
myndigheten. Exempel på detta är målsättningarna för trafiksäkerheten: ”Polisen 
ska genom ett aktivt trafiksäkerhetsarbete bidra till att minska antalet skadade och 
dödade i trafiken” (Ds 2012, s.26). Vi kan alltså konstatera att målstyrningen inte 
endast riktar sig mot enkla kvantitativa mål, målsättningarna skapas även med 
substans från NPM:s ideal. 

 

4.9 Rapportering till Rikspolisstyrelsen 

I rapporteringen gentemot Rikspolisstyrelsen är det viktigt att myndigheterna 
omsätter sina verksamhetsplaner på nationell nivå till lokal nivå, för att kunna 
omvandla målsättningarna att bli lokalt förankrade (Ds 2012, s.30). Detta är ett 
viktigt funktionellt rationalistiskt instrument för att kunna omvandla målsättningar 
till verklighet (jmf Lundquist, 1998, s64). 

Förutom detta finns det många byråkratiska funktioner som ska uppfyllas i 
relationen mellan Polisen och Rikspolisstyrelsen. Dels så ska 
verksamhetsberättelsen från det lokala kontoret uppdateras på Polisens intranät, 
dels ska en lokalförsörjningsplan tas fram vid stora infrastrukturella satsningar, 
prognoser med verksamhetsresultat i förhållande till mål ska presenteras och 
förslag på kontrollåtgärder (Ds 2012, s.30). Förhållandet mellan 
Rikspolisstyrelsen och Polisen är i detta fall ett någorlunda centraliserat sådant 
utifrån de strukturerna, och är nog snarare sprunget ur klassiska administrativa 
ideal trots att vissa av funktioner behandlar målstyrning. 
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5 Avslutande diskussion 

Jag kommer i den här delen av uppsatsen att gå igenom mina resultat och jämföra 
dem med de frågeställningar jag har formulerat, samt göra en sammanfattning där 
jag presenterar mina personliga synpunkter på ämnet. Förslag på fortsatt forskning 
kommer också att avhandlas. 

 

5.1 Resultat 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka huruvida Sveriges 
Polismyndighet styrs utifrån ramverk som kan härledas till ideal från New Public 
Management. Uppsatsen speglar det styrdokument som Rikspolisstyrelsen 
utfärdade i februari 2012 utifrån de teorierna som kännetecknar NPM. Bilden som 
detta har skapat har varit divergent då den har pekat på olika utfall, men jag tycker 
trots detta att det är en spännande problematik som bjuder på många oväntade 
resultat. 

Den första underfrågeställningen jag formulerade var: ”Vilka indikatorer tyder 
på att Polismyndigheten i Sverige styrs i linje med New Public Managements 
ideal?”. Det empiriska material jag har haft tillgängligt pekar på att det finns vissa 
väldigt tydliga indikatorer som tyder på att Polismyndigheten faktiskt styrs utifrån 
en styrningsmodell som åtminstone liknar New Public Management. Framför allt 
så har jag kunnat utläsa att effektivitet är ett viktigt värde inom ledningen på 
Polismyndigheten, men även den funktionella rationalismen och produktiviteten. 
Detta beror framför allt på grund av det krav på målsättningar och den 
resultatstyrning (såväl prestationsbaserad som ekonomisk) som Polisen trycker 
mycket på och som uppfyller de krav på mål- och resultatstyrning som är så 
framträdande för New Public Management (Bouckaert & Pollitt, 2004, s.126).  

Min andra underfrågeställning var: ”Vilka indikatorer tyder på att 
Polismyndigheten i Sverige inte styrs i linje med New Public Management?”. 
Även här kan vi konstatera att det finns indikatorer som pekar åt att 
Polismyndigheten snarare styrs efter klassiskt administrativa ideal såsom 
organisering, styrning och samordning, ordergivning och kontroll (Lind, 2002, 
s17) än de som vanligtvis brukar tillskrivas NPM. Därmed inte sagt att 
Polismyndigheten heller inte alls styrs efter NPM:s ideal. Min hypotes: 
”Polismyndigheten i Sverige styrs utifrån New Public Managements ideal” faller 
såvida, precis som väntat. 

Därmed kan vi konstatera att Polismyndigheten i Sverige inte styrs utifrån den 
idealbild som New Public Management står för, men att den däremot är starkt 
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influerad av denna idétradition då det går att spåra flera processer och 
styrningsmoment som har sitt ursprung därifrån. Den övergripande slutsatsen på 
den frågeställningen i denna uppsats blir således att Polismyndigheten är en 
förvaltning som styrs utifrån vissa administrativa krav på ordning och process, 
samtidigt som den är djupt lierad med en mängd begrepp och uppfattningar som 
påvisar dess anknytning till New Public Management. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 

Den bild som har framkommit under uppsatsens gång har varit något tudelad i sin 
karaktär. Dels så tyder den på att värdena effektivitet, produktivitet och rationell 
funktion tas på mycket stort allvar inom ledningen på Polismyndigheten, dels så 
tyder den på att de administrativa strukturer som finns på sina ställen är benhård. 
Kanske finns det en problematik där, i det undersökta styrdokumentet så trycktes 
det under rubriken ”Intern styrning och kontroll” på att det ska finnas en 
betryggande byråkratisk process för det moderna polisarbetet, samtidigt som det 
ställs hårda krav på prestationen och på de målsättningar som formuleras trycks 
det hårt på effektivitets- alternativt produktivitetsökningar. Som ledare och 
medarbetare på Polismyndigheten kan det nog vara en knepig situation när det 
levereras krav på en ökad prestation, samtidigt som förvaltningen på grund av sin 
massiva utformning är något stel i sin anpassning och konkurrensen om de statliga 
anslagen är hög. 

Till exempel kunde vi i uppsatsen konstatera att det inte ställs några enkla 
mätbara kvantitativa mål från yttersta ledningshåll inom Polisen. Enligt 
Aftonbladets Polisgranskningsblogg (2013-08-01) däremot, fanns det kvantitativa 
mål i det preliminära styrdokumentet och samma blogg avslöjade att 18 av 
Sveriges 21 distrikt fortfarande har kvar de kvantitativa målen, trots att det inte 
rekommenderas från ledningshåll.  

Detta knyter an till Stefan Holgerssons och Johannes Knutssons rapport 
(2007) forskning angående Polisens arbete och de svårigheter som finns i det 
dagliga arbetet men också med utvärderingen av polisarbete. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Just Polismyndigheten är en intressant förvaltning att följa utvecklingen av. 
Jag hade gärna sett en extensiv studie som tar upp organisationskulturen inom 
Polisen över alla nivåer, det verkar som att det finns vissa motsättningar mellan 
ledning, medarbetare, internutredare på Polismyndigheten. En annan studie som 
tar upp New Public Management och den svenska Polisen som jag gärna hade 
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tagit del av hade varit att utreda hur det kommer sig att Polisen kan skicka 
räkningar i miljonklassen till idrottsklubbar med aktiebolagsstatus för olika 
evenemang medan samma tilltag bedömdes som oförenligt med demokrati när det 
togs upp i tyska parlamentet. 
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