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”Våra yrken har kidnappats av 
ekonomernas modeller”

Försöken att effektivisera och styra verksamheterna 
inom skola, sjukvård och polis har under de senaste 
decennierna lett till förändrade ekonomiska 
styrmodeller. När mål- och resultatstyrning 
infördes inom välfärdssektorn ville man öka 
effektiviteten och ansvarsutkrävandet i en 
verksamhet som upplevdes som ineffektiv. Lösningen 
blev NPM, new public management, som grundats i 
ekonomisk teori med bland annat högtflygande tankar 
om marknadsmodeller och konkurrensutsättning.
(Fackordförandena för lärarna, läkarna och 
polisen DN debatt 13-06-24)



”New Public Management, NPM, har 
definitivt perverterat den offentliga 
verksamheten, och måste förkastas”

Byråkratin har bytt skepnad. Allt ska 
dokumenteras av alla i kontroll- och 
styrsystem som gränsar till 
statistikfetischism. Sverige är i dag på 
väg mot en administrativ infarkt.
(Jonas Söderström DN Debatt 13-07-07)



Fyra frågeställningar

• Vad är New Public Management?
• När och varför infördes detta i offentlig 

sektor?
• Vilka konsekvenser får det?
• Framtiden?



Vad är New Public Management?

1. Införande av mindre enheter, resultatenheter, 
blandning av offentligt-privat 

2. Införande av interna marknader, kontraktsrelationer

3. Fokus på lednings- och styrningspraktiker från privat 
näringsliv

4. Ökad budgetdisciplin, kostnadsmedvetenhet
5. Betoning av direkt ledarskap

6. Uttalade formella mätbara standards och mål, mätning 
av prestationer 

7. Ökad betoning på produktivitet (Hood, 1991)



Två idéer

• Styrning, ledning och organisering 
(management)
Företagsekonomi

• Marknad
Nationalekonomi



När infördes NPM?

• Management
Alltid funnits…men decentralisering, 
förnyelse, service 1975-
Stat, kommun och landsting

• Marknad
Konkurrens, omprövning 1985-
Kommuner och landsting 



Varför NPM?
• Kritik mot offentlig sektor (Missnöje med 

byråkrati)
• Ideologiska strömningar (Thatcher, nyliberalism, 

ekonomism)
• Minskat utrymme i statsfinanserna

(Nedskärningar, besparingar)
• Internationalisering – stater vävs samman

(ställs inför likartade problem, Idéer reser)



Konsekvenser av NPM
• NPM har påverkat praktiken (styrmodellerna styr, 

jfr Zarembas artiklar i DN)
• Nytt språk  (kund, produktion, koncern etc) 
• Dubbla budskap (vem är kund?, kontroll och frihet, 

politik – marknad, var ligger ansvaret?).
• Överdrift (gått för långt, utgått från idealbilder av 

företag och marknader)
• Oförutsedda konsekvenser -

administrationssamhället



Administrationssamhället



Administrationssamhället

• Allt mer arbetstid går åt till att planera, 
dokumentera, redovisa, styra, samordna, 
kontrollera, granska etc

• För läkare, ssk och lärare halva 
arbetstiden, stora mätproblem

• Två trender: amatörisering och 
professionalisering

• IT snabbar på och ökar kapaciteten



Administrationskostnader 
(som konsekvens av NPM)

• Transaktionskostnader
samordning – köp/sälj – upphandling 

• Styrkostnader
mål- och resultat, mätning, kontroll

• Transparenskostnader
Redovisningar, register, dokumentation

• Kundvalskostnader
Öppna jämförelser, marknadsföring, beslut



”Amatörisering”

”Amatörisering” 
av det administrativa 
arbetet, alla blir sina 
egna administratörer, 
mindre administrativt 
stöd



Professionalisering

• Professionalisering av det 
administrativa arbetet, fler 

kategorier av avancerade 
administratörer 

(controllers, HR-strateger, 
informatörer etc)



Vad leder detta till? 

• Ineffektivitet, vi gör saker på fel sätt – ökade 
kostnader

• Målförskjutning, vi gör fel saker 
• Avprofessionalisering, vi litar inte på 

yrkesgrupper
• Stress, vi gör för mycket
• Demokrati, vad som borde vara politiska 

beslut byggs in i “neutrala” system



Varför är det så svårt att 
omfördela administration?

• Tradition och vana.
• Organisering, struktur.
• Starka professioner som inte vill skifta 

arbetsuppgifter.
• Lagstiftning, föreskrifter och/eller regler.
• Ledningen prioriterar inte frågan.
• Formell kompetens för en ny arbetsfördelning 

saknas.
• IT-systemens utformning och 

behörighetsstruktur.



Framtiden, 
kan man göra något åt det?

• Uppmärksamma problemet
• Reflektera över varför man gör vissa saker
• Ifrågasätt nyttan med nya pålagor och krav
• Styra mindre istället för att styra mer
• Lita på de professionella
• Skydda en fungerande verksamhet från krav utifrån
• Låt inte det administrativa perspektivet få 

problemformuleringsrätten – ett stöd för 
verksamheten, inte tvärtom


