
2021-09-10

1

I det allmännas tjänst – på spaning i
det yttre och det inre landskapet (2)

Bo Månson

Avdelningen för uppdragsutbildning
Uppsala universitet

bo.manson@uadm.uu.se

Samordningsförbundet Roslagen 6 och 9 september 2021

Introduktion till
förvaltningspolitiken

2

… och den aktuella debatten kring den

Det demokratiska systemet:
Inflödes- och utflödessidan

Riksdag / Regering

Förvaltning

Medborgare

• Medborgerliga fri-
och rättigheter

• Allmänna val
• Partier
• Medier
• Organisationer

ÅSIKTS-
BILDNING IMPLEMEN-

TERING

BESLUT

KRAV-
ARTIKULERING

• Rättssäkerhet
• Demokrati
• Effektivitet

”Quality of Government”

Förvaltningspolitiska val

ATT FÖRVERKLIGA
EN POLITISK IDÉ

ORGANISATION?

PERSONAL?

EKONOMI?

REGLERING?

STRATEGISKA
VAL

Förvaltningspolitik = Åtgärder riktade mot den offentliga förvaltningens organisation
och arbetssätt, dvs ”politiska beslut om hur politiska beslut skall genomföras.”

New Public Management – två ben

Företagisering – internt fokus

• Mål- och resultatstyrning

• Gransknings- /utvärderingssystem

• Resultatenheter, beställar-
utförarmodeller

• Interndebiteringssystem

• Individuell lönesättning

• Manager-ideal, ”ledarskap”

Marknadisering – externt fokus

• Avregleringar, bryta upp 
offentliga monopol    

• Konkurrensutsättning

• Entreprenader, upphandlingar

• Privatiseringar

• Bolagisering, utförsäljning

• Kundval, ”pengsystem”

Övergripande syften: Ökad effektivitet och kvalitet. Ökat brukarinflytande

Hela offentliga sektorn Främst kommuner och landsting

Ett ekonomiskt perspektiv:
Produktivitet och effektivitet

Myndighet X

Produktivitet

Effektivitet

Mål

Prestationer / outputResurser / input

Måluppfyllelse
utfall, effekt

Outcome

”Göra saker rätt”

”Göra rätt saker”

1 2
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Privat produktion

Lönsamhet

Marknaden

Finns alltid

Kund

Fritt val

Finns alltid

• Klara, kommunicerbara

• Kvantifierbara, ofta i

ekonomiska termer

• Mätbara

• Uppnåeliga

• SMART-kriterier

Offentlig produktion

Uppgifter ålagda av politiker

Huvudmannen

Finns sällan

Patient, elev etc

Begränsat val

Finns sällan

• Oklara, vaga

• Komplexa & konflikterande

• Kvalitativa & kvantitativa

• Svårmätbara

• Svåruppnåeliga, 
riktningsgivare, inspiration

Grund för verks.

Kontroll

Förm. att upphöra

Objekt

Obj. rel. till verks.

Prisinstrument

Mål

Offentliga sektorns ”Moment 22”

Rättsäkerhet

Demokrati Effektivitet

Projekt
Program

Organisation
Sektor

Samhälle

Administrationssamhället
eller

The Audit Society
eller

Granskningssamhället

Vad driver utvecklingen?

”NPM” + digitaliseringen

Ny styrningslogik i förvaltningen

• Stark resultatorientering

• Verksamhetens resultat (kvalitet och effektivitet)
värderas bäst genom att översättas till generellt
tillämpbara kvantifierbara indikatorer – mätbara
prestationer

• Mätning, bedömning och utvärdering av arbete och
resultat förutsätter att organisationer och individer är
eller förmås vara transparenta, självdokumenterande
och återkopplande

• Kontrollerande/granskande kontrollmyndigheter

Sammanställning av Shirin Ahlbäck, Uppsala universitet

Professionalisering

• Sekreterare
• Kanslister
• Kontors-

assistenter

• Ekonomer, controllers
• Strateger, upphandlare
• Informatörer
• Kommunikatörer
• HR-personal, etc

Två parallella processer

Amatörisering

”Managementbyråkrater”

Olika yrkesgrupper i kärnverksamheten som ex lärare, poliser,
läkare, sjuksköterskor, domare, etc får allt fler administrativa
uppgifter att utföra vid sidan av sitt huvuduppdrag. Det handlar
om att  föda systemen med information, bearbeta, sammanställa,
följa upp, rapportera mm.

Två parallella verkligheter

DOKUMENTVÄRLDEN (mål: se bra ut)
Kvalitetsredovisningar – resultatrapporter – uppföljningar etc

VARDAGSPRAKTIK/LEVD VERKLIGHET (mål: väl utfört arbete)

”Förpapp-
ring”

Bornemark, 2018, Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas
världsherravälde

Strukturell och administrativ logik – ”managementbyråkratin”

Verksamhetslogik – de  professionella

• Standards
• Rutiner
• Manualer
• Checklistor
• Krav på åter-

rapportering

Hur balansera?
Konflikt?

7 8
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Intern kontroll                                  Extern kontroll

(Ledarskap)                                         (Ledning)

Den dominerande doktrinen idag: Extern kontroll.

Handlar om avvägningen mellan styrbarhet och den 
professionella autonomin (utrymmet för det 

professionella omdömet)

Två granskningsdoktriner
• System för kvalitets- och förbättringsarbete

• System för att inhämta information om brukargruppernas behov

• System för att mäta brukarnas upplevelse av kvalitén på tjänsterna

• System för att ta vara på synpunkter och klagomål

• System för att mäta och rapportera antal prestationer och kostnad per prestation

• System för att följa upp och förbättra rättssäkerhet och likabehandling

• Ledningssystem för informationssäkerhet

• System för att hantera inköp elektroniskt

• Systematiskt arbetsmiljö- och friskvårdsarbete

• Systematiska åtgärder för att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor

• Systematiska åtgärder för att stärka kundorientering och kvalitet

• Systematisk förslagsverksamhet

• Systematiska åtgärder för att stödja och stimulera öppenhet

• System för jämförelser mellan egna och andra serviceutförare

• Miljöledningssystem

• System för strategisk kompetensförsörjning och kompetenskartläggning

• ETC … listan är ett urval (!)

”Sveriges modernaste myndighet”

• Arbetsmiljöpolicy
• Drogpolicy
• E-postpolicy
• Friskvårdspolicy
• Företagspolicy
• Föräldraledighetspolicy
• Intern bloggpolicy
• Internetpolicy
• IT-policy
• Kompetensutvecklingspolicy
• Krishanteringspolicy
• Kvalitetspolicy
• Lönepolicy
• Miljöpolicy
• Mobiltelefonpolicy
• Personalhandbok
• Policy för bärbara datorer
• Policy för inhyrd personal
• Policy för sociala medier

• Policy mot kränkande särbehandling
• Policy mot trakasserier pga kön
• Policy mot sexuella trakasserier
• Rehabiliteringspolicy
• Rekryteringspolicy
• Representationspolicy
• Resepolicy
• Reseräkningspolicy
• Semesterpolicy
• Sjukdomspolicy
• Skyddsombudpolicy
• Stresspolicy
• Terminalglasögonpolicy
• Testpolicy
• Tjänstebilspolicy
• Tobakspolicy
• Traktamentspolicy
• Trängselskattspolicy
• Uppvaktningspolicy

Källa: Dalsvall & Lindström, 2012

En kyrkoherdes vedermödor …
Kritik av ”granskningssamhället”

• Fixering vid kvantitativa mått: Verksamheten utformas
så att den blir mätbar, inte för att åstadkomma verkliga
resultat.

• Ineffektivitet och högre kostnader. Drar resurser som skulle
kunna användas i själva verksamheten.

• Underminerar den tillit som är en av samhällets viktigaste
tillgångar. Granskningsideologin inom offentliga sektorn
talar till människans misstänksamma sida – kan vi
verkligen lita på att professionerna gör sitt jobb?

• Risk för deprofessionalisering

DN Debatt. ”Dokumentations-
kraven kan få 4 av 10 lärare
att sluta” 
Publicerad 2019-04-08 

Granskningens kostnader

Overhead-kostnader

Kostnader som är knutna till verksamheter som är av gemensam karaktär,
t ex kostnader för bibliotek, IT-system, lokaler, administrativ personal.

Här ingår även de administrativa merkostnader centralt som införandet
av nya reformer, modeller och system medför.

Underhead-kostnader

Administrativa merkostnader som uppstår i kärnverksamheten till följd
av att medarbetare får lägga tid på att administrera diverse kontroll-,
uppföljnings-, dokumentations-, kvalitets- och HR-system vid sidan av
sina huvudsysslor. Denna kostnad inte lika synlig! Glöms den (medvetet)
bort?

13 14

15 16

17 18
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”Funktionell dumhet?”

Begreppet syftar på frånvaron av kritisk reflektion.

En organisation som präglas av funktionell dumhet utmärks av
enhet och konsensus vilket får medarbetarna att undvika 

ifrågasättande av beslut, strukturer, styrsystem och visioner.

Bygger vi in/institutionaliserar vi funktionell dumhet
via våra kontroll-/uppföljnings-/kvalitetetssäkringssystem?

Vi har skapat en ångestdriven offentlig verksamhet där
auktoritet, professionalitet och ansvarstagande har fått
ge vika för formalism, anpasslighet, försiktighet och
felminimering.

Mats Alvesson, ”Funktionell dumhet i offentlig verksamhet
måste bekämpas”, Dagens Samhälle 13 okt 2016

”Funktionell dumhet”

Tjänstemannarollen
och etik

3
Tjänstepersonen under etiskt korstryck

Lagen

Över-
ordnade

(pol+ förv)

Tjänste-
person

Med-
borgare,
brukare

Lydnad

HänsynLojalitet

Professionell kunskap

Beaktande

Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Effektivitet & service   
Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Att fundera kring

• Vilken/vilka länkar i det ”etiska systemet” 
styr/påverkar mig mest i vardagen?

• Uppstår ibland kollisioner mellan olika krav?
I så fall vilka? Hur yttrar det sig? Ge exempel!

• Och hur hanterar jag det?

4

Staten och det sociala
kapitalet

19 20

21 22

23 24
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Namnet kommer från det engelska begreppet Quality of Government
(QoG), vilket på svenska kan översättas till samhällsstyrningens kvalitet.

Institutet bedriver forskning om orsaken till och konsekvenserna av 
korruption och samhällsstyrningens kvalitet på ett antal politikområden 
som hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

Antalet forskare (ca 30 st) knutna till QoG-institutet gör det till ett av 
världens största forskningscentra inom forskningsområdet.

Institutet grundades 2004 av Bo Rothstein och Sören Holmberg

Quality of Government (QoG)-institutet
Korruptionen i världen

Ett samhälles typer av tillgångar

• Fysiskt kapital

• Humankapital

• Socialt kapital

Källa: QoG / Rothstein

Vad är socialt kapital?

• Tillgångar i form av nätverk och kontakter

• Tillgångar i form av mellanmänskligt förtroende 
(social tillit)

Definition: Socialt kapital är antalet kontakter

multiplicerat med graden av förtroende i dessa

kontakter

Källa: QoG / Rothstein

Förtroende i två dimensioner

Medborgare

Myndigheter

MedborgareMedborgare

Vertikal tillit

Horisontell tillit = socialt kapital

Varför detta intresse?

• Socialt kapital  – demokratisk kvalitet

• Socialt kapital  – ekonomisk tillväxt

• Socialt kapital  – lägre brottslighet

• Socialt kapital  – jämlikhet

• Socialt kapital  – god hälsa

• Socialt kapital  – vara nöjd med livet

• Socialt kapital  – tolerans, generositet

• Socialt kapital  – vara gift, ha hög utbildning

Källa: QoG / Rothstein

25 26

27 28

29 30
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Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2018

De Nordiska
länderna

Ett grundläggande civilisationsproblem

Hur hantera situationer där ett de inblandade skulle vinna
på att samarbeta, men där det handlingssätt som är bäst
ur vars och ens perspektiv är dåligt för det gemensamma

dvs …

Hur förena individuell rationalitet med kollektiv rationalitet?

Ett problem med många namn

• Fångarnas dilemma

• Den sociala fällan

• Allmänningarnas tragedi

• ”Problem of Collective Action”

• ”Provision of Public Goods”

• ”Social dilemmas”

Källa: QoG / Rothstein

Fångarnas dilemma

Neka
(samarbeta)

Neka

Erkänna
(svika)

Erkänna

A

B

-2, -2 -20, -1

-1, -20 -10, -10

Den sociala fällans problem

• Läget: Alla vinner på om alla samarbetar

• Men: Om man inte litar på att de andra samarbetar
kommer man inte själv att samarbeta

• Det kan alltså vara rationellt att inte samarbeta om
man inte tror att de andra ställer upp

• Slutsats: Effektivt samarbete kan bara uppstå om
man har förtroende för att de andra väljer samarbete

• Utan detta förtroende slår den sociala fällan igen, dvs
vi hamnar i en situation där alla får det sämre, trots att
alla inser att man skulle tjäna på att samarbeta

31 32

33 34

35 36
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Robert Putnam 1994: Det är civilsamhället som
bygger tillit mellan medborgarna!

Putnam hade dock fel – men på ett intressant sätt!

Hur skapas socialt kapital?

• Genom deltagande i frivilliga organisationer?

– Obefintliga belägg på individnivå

– Svaga eller motsägelsefulla historiska belägg

– ”Hells Angels” problemet

Källa: QoG / Rothstein

Statens betydelse

• Stark samvariation på ländernivå mellan
låg grad av korruption och hög grad av
socialt kapital

• Samband på individnivå mellan social tillit
och förtroende för offentliga institutioner,
särskilt ”ordningens institutioner”

Källa: QoG / Rothstein

Korrelation mellan korruption och tillit
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Statens betydelse

• Stark samvariation på ländernivå mellan
stark socialpolitik och högt socialt kapital

• Förtroendet för politiker har sjunkit …

• … men fortsatt hög tillit till myndigheter
och offentlig service samt hög tillit till
andra människor

Källa: QoG / Rothstein

Statens betydelse

Sättet som staten organiserar de institutioner som har
till uppgift att genomföra de politiska besluten kan både
skapa och förstöra socialt kapital.

Dvs: Hur kan mötet mellan medborgarna och offentliga
institutioner organiseras för att påverka tilliten till andra
människor och därmed det sociala kapitalet?

Den offentliga värdegrunden
Lokal värdegrund/etisk kod

(Huvudmannens) syn på ledarskap
(Huvudmannens) syn på medarbetarskap
(Huvudmannens) syn på klienter/brukare
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”10 000-kronors frågan”

Det behövs goda offentliga institutioner som bidrar till
att bygga upp tillit mellan medborgarna och staten.

Men samtidigt behövs tillit mellan medborgarna för
att man skall kunna bygga upp goda institutioner!

Hur börjar vi?

Rothstein: Socialt kapital = demokratins grundbult.

Dvs: Det är mycket svårt att exportera demokrati till länder
med lågt socialt kapital. QOG kommer före demokratisering.

Vad kan minska förtroendet för 
förvaltningen?

• Diskriminering

• Korruption

• Nepotism

• Klientilism

• Politisering

Källa: QoG / Rothstein

Behovsprövade program

• Försörjningsstöd

• Bostadsbidrag

• AMS-åtgärder

• Sjukersättning

• Äldreomsorg

Källa: QoG / Rothstein

Resultatets tillförlitlighet

Slutsatsen att människor som har kontakter med
selektiva välfärdsprogram har mindre social tillit
håller även om man kontrollerar för deras:

• Utbildning och inkomst
• Kön och subjektiva klasstillhörighet
• Arbetslöshet och politiskt intresse
• Aktivitetsgrad i det civila samhället

Källa: QoG / Rothstein

Kausala mekanismer

• Kausala mekanismer är en mikroteori som 
förklarar varför en förändring av variabeln X 
orsakas av variabeln Y.

• Det vill säga, i detta fall, varför individens 
uppfattning om myndigheternas pålitlighet kan 
förändra hennes uppfattning om ifall ”människor 
i allmänhet” är att lita på.

Källa: QoG / Rothstein

43 44

45 46

47 48
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Förklaring 1

Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är
kända för att vara partiska eller korrumperade,
kommer medborgarna att tro att personer
som enligt lag skall agera i allmänhetens
tjänst inte är att lita på.

Av detta drar de slutsatsen att man inte heller
kan lita på de flesta andra människor.

Källa: QoG / Rothstein

Förklaring 2

Vidare kommer medborgarna att kunna se
att de flesta medborgare som finns i ett sådant
samhälle med partiska eller korrumperade
tjänstemän själva måste engagera sig i bestickning,
mutor och olika former av nepotism för att
erhålla vad de anser rättmätigt.

Av detta drar de slutsatsen att de flesta andra
människor inte är att lita på.

Källa: QoG / Rothstein

Förklaring 3

För att själva kunna verka i ett sådant samhälle
måste medborgarna, trots att de kan anse det
vara moraliskt fel, också börja med mutor,
bestickning och nepotism.

Av detta drar de slutsatsen att eftersom de
själva inte är att lita på, är inte heller andra
människor i allmänhet att lita på.

Källa: QoG / Rothstein

Den logiska kedjan …

Offentliga tjänstemän agerar korrupt

Mina grannar agerar korrupt

Jag måste (tyvärr) agera korrupt

Man kan inte lita på andra människor!

Slutsatser

• Människors uppfattning om myndigheternas
verksamhet påverkar det sociala kapitalet

• Socialt kapital = demokratins grundbult

• Förvaltningens legitimitet viktigare än vad vi
hittills har trott, särskilt jämfört  med val och
partier

• Dvs relationen myndighet-medborgare kan
mycket väl vara demokratins grundbult!

Källa: QoG / Rothstein

TACK!
Och lycka till!

49 50

51 52

53 54
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