
New public 
management

en kort introduktion
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cc Per Flensburg

Om denna presentation

Denna presentation är en sammanställning och 
vidareutveckling av tidigare avsnitt om New Public 
Management
Eftersom det är ett tänkesätt som är mycket 
viktigt för att förstå dagens offentliga förvaltning 
har jag här ställt samman några slides kring detta 
begrepp
OBS: Jag försöker vara så objektiv som möjligt, 
men jag är politiskt aktiv i miljöpartiet
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Keynesianismen

John Maynard Keynes 
(1883-1946) var en engelsk 
nationalekonom, som grund-
lade Keynesianismen, en 
ekonomisk teori om en aktiv 
stat.
Han var socialliberal och fick 
många efterföljare (Milton 
Friedman, Bertil Ohlin, 
Gunnar Myrdal etc)
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Keynes idéer

En marknadsekonomi kan aldrig bli tillräckligt stabil för att 
kunna nå full sysselsättning. Den skulle ofelbart från och till 
hamna i depression.
En storskalig arbetslöshet är en effekt av för låg efterfrågan 
på varor och tjänster.
För att komma till rätta med arbetslösheten måste staten 
aktivt gå in och finansiera upphandling av varor och tjänster. 
Orsakerna till den låga efterfrågan stod, enligt Keynes, 
främst att söka i det finansiella underskottet på marknaden. 
Detta kunde staten korrigera genom att öka sin upplåning.
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Keynesianismens problem

Stagflation, dvs. hög inflation och hög arbetslöshet 
ska enligt Keynes inte kunna förekomma.
Keynes menar att en ekonomi kan välja mellan 
arbetslöshet eller inflation, inte båda!
Men på 70-talet hände detta, speciellt i 
Storbritannien
Som följd härav gjorde neoklassicismen och 
nyliberalismen come-back
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Neoklassicismen & Nyliberalismen

Neoklassicismen: En teori inom nationalekonomin
Grundidé: Samhällsekonomin fungerar bäst om de 
offentliga ingripandena minimeras

Nyliberalismen: En politisk skola
Grundidé: Så lite statsingripande som möjligt, så låga 
skatter som möjligt och så liten offentlig verksamhet som 
möjligt

Ideal: Nattväktarstaten, där staten tar hand om polis, militär 
och rättsväsen. Inget annat!
Båda grundas på idéer från slutet av 1800-talet
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Kritik av förvaltningen
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Kritik från vänster

Den växande förvaltningen ledde till 
klientifiering av medborgarna; de sågs som 
passiva och beroende
Omänskliga regler, ogenomträngliga processer 
(Jersild: Babels torn, Kafka: Processen)
Medborgarna kände sig maktlösa gentemot 
förvaltningen.
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Stärka medborgarnas makt

Kallas för ”Empowerment”, översatt med 
”rättigheter” eller ”bemyndigande”
Medborgarna fick fler rättigheter enligt lagen, t.ex. 
ny socialtjänstlag 1980, LSS-lagen (1993)
Dessa rättigheter gjorde att medborgarna kunde 
kräva  sina rättigheter, inte be om dem, som man 
fick göra tidigare.
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Öka medborgarnas inflytande

Decentralisering och mindre enheter
Brukarråd, brukarstyrelser för att ge medborgarna 
inflytande
Alternativa driftsformer, t.ex. föräldrakooperativ i 
förskolor
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Policyanalys och positivism

Den traditionella policyanalysen fick kritik från ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv.
Den bygger på ett positivistisk vetenskap som antar

Det finns en objektiv, av iakttagaren oberoende verklighet
Verkligheten består av faktorer vars relationer är orsak-
verkan
Det är möjligt att isolera en faktor utan att påverka de 
andra (ceteris paribus)
Det är möjligt att separera värden och fakta
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Kritik av positivismen

Förvaltning bygger till stor del på värderingar och 
tolkningar av enskilda tjänstemän
Därför kan policyanalysen bara förse besluts-
fattarna med teknisk/statistisk information. Detta 
är inte tillräckligt.
Beslutsunderlagen blir bristfälliga och därmed 
också besluten
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Demokratisk invändning

Om policyanalysen fungerade skulle experter alltid 
kunna ta fram den bästa lösningen.
Det skulle bli en teknokrati och ett expertstyre
Om medborgarna involveras i beslutsfattande så 
framkommer fler synpunkter, beslutsunderlaget 
blir bättre och därmed också besluten
Men alternativet till positivismen hade också sina 
nackdelar
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Marxismen

Studentrevolutionen 1968 drevs av Marxismens idé 
om folkstyre och studentinflytande
Inom främst sociologin skulle all litteratur och all 
undervisning utgå från ett marxistiskt perspektiv
På 70-talet gick det över i flower power rörelsen, 
med drogliberalism och ”make love not war”. 
USA:s krig i Vietnam triggade allt detta
Men på 80-talet hade allt lugnat ner sig
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Kritiken från höger

Nyliberalisterna menar att människan ska vara så fri 
som möjligt. Locke: Varje individ har rätt att leva och 
använda sin egendom utan inblandning från andra 
(staten), så länge hon respekterar andras lika frihet.
I boken Anarki, stat och utopi från år 1974 drar Robert 
Nozick upp riktlinjerna för hur ett samhälle bör 
organiseras: Väktarstaten
Speciellt menar Nozick att all hjälpverksamhet ska vara 
frivillig, centralt styrd omfördelning inskränker för 
mycket i den personliga friheten

16



cc Per Flensburg

Nozicks resonemang

Alla  fördelningsprinciper kränker grundläggande 
mänskliga rättigheter, nämligen självägarskapet (att äga 
sig själv) och äganderätten. 
För att upprätthålla en fördelning som grundas på 
exempelvis behov, krävs en central administration som 
utkräver skatt för att kunna omfördela tillgångarna till 
de mest behövande. 
Detta kränker självägarskapet på så sätt att man i 
praktiken utsätts för tvångsarbete: En skattenivå på 25 
procent motsvarar 10 av 40 timmars arbete
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New public management

Offentlig förvaltning är ineffektiv, rigid, stel och 
kundovänlig.
Privata företag är mycket bättre på detta
Alltså ska förvaltningen efterlikna de privata företagen så 
mycket som möjligt
Medborgarna blir kunder, målstyrning istället för 
detaljstyrning, beställar - utförarmodellen, bolagisering, 
utförsäljning etc.
Medborgarna ska kunna välja mellan olika utförare.
Leder till skolpeng, studentpeng, äldrepeng
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Kritik mot NPM – fallet järnvägen
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Beställar - Utförarmodellen
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Tolkningsproblem
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Hur undviker vi tolkningsproblem?

Förvaltningen gör kontroller
Upphandlingen sker enligt lagen om offentlig 
upphandling av en särskild upphandlingsavdelning
Därigenom anses tillräckliga kvalitetskrav kunna 
uppnås
Men hur är det med relationen mellan upphandling 
och förvaltning?
Och kan verksamheten beskrivas tillräckligt exakt?

22



cc Per Flensburg

Uppnådda resultat

Det finns många privata skolor och vårdcentraler 
som gör ett fantastiskt jobb med högre bemanning 
och kvalitet än offentliga motsvarigheter
Men, riskkapitalbolag har fört ut ca 1 miljard från 
vården och 700 miljoner från skolan till vinster i 
skatteparadis (Guernsey)
Detta har lett till nuvarande osäkra politiska 
situation i Sverige
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NPM och skolan
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NPM och mätningar

NPM kräver att allt måste mätas och jämföras. 
Men allt kan inte mätas. 

Ex: En man på 85 år kommer in akut på sjukhuset samtidigt 
som en ung, trafikskadad 25-åring. Vem ska prioriteras? 
Om gamlingen var en författare som håller på att avsluta 
sitt mästerverk och 25-åringen en seriemördare? 

NPM bygger ytterst på Taylorismens principer, dvs att dela 
upp arbetet i så små delar att vem som helst kan utföra dem. 
Omtanke, medmänsklighet, skicklighet och sympati går 
dessvärre inte att mäta och finns därför inte i NPM-världen.
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NPM och mätningar

Alla dessa mätbara storheter kräver någon som mäter dem 
och någon som bearbetar mätdata. 
Det krävs en omfattande administration för detta. 
Likaså krävs ett omfattande kontrollsystem för att mäta 
om NPM uppfyller de ställda kraven. 
Vi har en skoladministration som mäter en massa 
indikatorer på företeelser som inte hör till 
kärnverksamheten: Undervisningen! 
I slutändan är det risk att verksamheten blir dyrare om 
man tillämpar NPM!
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Men de andra skolorna?

Hur kan det komma sig att många privatskolor kan 
bedriva en bättre verksamhet än de kommunala?
Det beror på administrationen. En liten privat-
skola är en tämligen självstyrande enhet, medan den 
kommunala verksamheten dras med en omfattande 
overhead
Det handlar om att mäta måluppfyllelsen och sätta 
värden på en otrolig massa indikatorer
Detta kostar pengar
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Hur ska det då organiseras?

Som miljöpartist tror jag starkt på små, själv-
styrande enheter, som bygger på en klart uttalad 
målsättning och med en tydlig världsbild
Fokus ska vara på att ungarna lär sig något, inte en 
massa annat flum. Kunskap, och inte bara 
faktakunskap, är det viktiga
Det kräver att lärarna också är kunniga och 
entusiastiska för sin uppgift
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Exit
Tack för mig!
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