
Föränderlig förvaltning

N
ew Public Management 
(NPM) kallas den flodvåg 
av reformer som sköljt 
över den offentliga sek-
torn under de senaste två 

decennierna. Ibland beskrivs förändring-
arna med mycket dramatiska förtecken, 
ibland med mer blygsamma sådana. Ge-
mensamt för reformerna är att de inspi-
rerats av funktionssätt och tankemönster 
som är vanliga inom den privata sektorn. 
Marknadsorienterande lösningar är där-
för ett annat ofta förekommande epitet. 

Ingen enhetlig teori
NPM är ett föga enhetligt koncept. De 
flesta är eniga om att NPM inte utgör 
någon samlad, enhetlig teori, utan är 
snarare en referensram eller en verktygs-
back för reformer. Man är också överens 
om de väsentliga orsakerna till vågen av 
reformer och att en form av transforma-
tionsprocess äger rum. Enig är man också 
om att NPM har effekt på välfärdsstater-
na. NPM håller på att förändra staternas 
verksamhetssätt, även om det på sin höjd 
finns teoretiska utsagor om exakt hur den 
förändringsprocessen kommer att sluta.
Man kan beskriva NPM ur många olika 
synvinklar. När man har betraktat NPM 

Många missuppfattningar  
om New Public Management
New Public Management (NPM) är samlingsnamnet för en mängd reformer som skett 
inom den offentliga förvaltningen under senare tid. Klyftan mellan teori och praktik är 
påtaglig och vanföreställningarna om konceptet är många, anser Linnéa Henriksson.

10   TEMA: BYRÅKRATIN – EN DEMOKRATISK PARADOX?

D
en svenska hjärnforska-
ren Annica Dahlström 
(recenserad i Ikaros 5/07) 
skriver: ”Vi vet att hela vår 
identitet, medvetande och 

personlighet finns i hjärnan. Den styr allt 
vi gör, tänker, uppfattar och lär oss. Den 
njuter av konst och musik, av att umgås 
med andra människor, ja, den är allt som 
utgör en människa.” 
(http://www.magasinetneo.se/arkiv/tidi-
gare-nummer/nr-3-2006/3-Konet%20sitt
er%20i%20hjarnan.pdf). 

Notera hur Dahlström talar om hjär-
nan här. Den framställs som om den var 
en liten människa inne i människan, en 
homunculus, individen i koncentrat. Det 
sägs t.ex. att ”hjärnan njuter av att umgås 
med andra människor”. Borde det inte stå  
”hjärnan njuter av att umgås med andra 
hjärnor”, alternativt: ”hjärnan njuter av 
att umgås med människor”?

Om vi i stället – mera korrekt – talade 

om centrala nervsystemet skulle det 
vara lättare att minnas vad det egentli-
gen handlar om: ett av kroppens organ. 
Det låter betydligt mindre lockande att 
säga: ”Det centrala nervsystemet njuter 
av konst och musik, av att umgås med 
andra centrala nervystem, ja, det är allt 
som utgör en människa.”

Även om Dahlström är rätt försiktig i 
sina praktiska slutsatser, har hon blivit 
känd för att förfäkta att (den genom-
snittliga) kvinnohjärnan i vissa avse-
enden fungerar annorlunda än (den 
genomsnittliga) manshjärnan. Vare sig 
det har varit avsikten eller inte, så har 
massmedierna skapat ett slags folklore 
kring hennes och andra hjärnforskares 
rapporter. Man har börjat föreställa sig 
att de sitter inne med tillvarons facit. De 
tros t.ex. ha ”bevisat” att det är bäst om 
kvinnan stannar hemma med barnen.

PLATON BESKREV I Staten en idealstat 

som styrdes av väktarklassen. Väktarna 
var filosofer och en av deras uppgifter 
var att vid födseln tilldela varje medbor-
gare en roll i samhället utgående från de-
ras medfödda anlag. Man skulle förklara 
för dem att var och en av oss bär på en 
viss metall som gör oss lämpade just för 
den anvisade uppgiften.

Man får intrycket att många skulle vilja 
tilldela hjärnforskarna rollen av vår tids 
väktare.

Det populära tänkandet kring män-
niskan verkar just nu genomgå ett pa-
radigmskifte. Enligt en traditionell upp-
fattning är människor (och i viss mån 
också djur) elastiska varelser som till-
ägnar sig nya uppmärksamhetsmönster 
och beteenden enligt situationens krav 
och egna erfarenheter. Den verkar ersät-
tas av en bild av hjärnan som ett jättelikt 
byråkratiskt ämbetsverk, en rigid struk-
tur där varje avdelning har sina noggrant 
anvisade uppgifter. Egendomligt i så fall 

att människosläktet har lyckats överleva 
i extremt varierande förhållanden. 

Även om det skulle gå att påvisa att 
vissa individer har en naturlig benägen-
het att handla på vissa sätt, så är det fort-
farande öppet vilka praktiska slutsatser 
man ska dra av detta. Borde man t.ex., 
i produktivitetens namn, tvinga in indi-
viderna i de fack där de kan väntas vara 
mest effektiva? Är det alltid självklart 
att man borde förstärka de tendenser 
som redan är starkast, eller skulle man 
kunna forma mera välrundade männis-
kor genom att försiktigt motbalansera de 
naturliga tendenserna. Detta har man 
faktiskt försökt göra vid den svenska för-
skolan Tittmyran i Gävle. 

Om detta, se http://wwwc.svd.se/dyna-
miskt/idag/did_17094576.asp

L.H.

AXPLOCK: Skrivet i hjärnorna

som reformpolitik har man bland annat 
ägnat uppmärksamhet åt att definiera 
begreppet, att diskutera dess härkomst 
och teoretiska bakgrund och inte minst 
åt att diskutera vilken utbredning och 
vilket genomslag reformerna egentligen 
haft. Eftersom definitionerna på NPM 
varierar, varierar även uppfattningen om 
fenomenets egentliga utbredning och ge-
nomslag. 

Idéer från det privata
Ett annat sätt att beskriva NPM är att utgå 
från NPM som marknadslösningar eller 
som ekonomiskt koncept, med betoning 
på instrument för ökad ekonomisk kon-
troll. Den här bilden av NPM är starkt för-
knippad med privatisering och konkur-
rensutsättning, högerpolitik och ett slags 
förakt för det offentliga. Det är också den-
na bild som kritiseras hårdast, där man 
friskt beskyller NPM för nästan alla drag 
man inte kan fördra i dagens slimmade 
förvaltningsorganisationer. 

Utan att utropa NPM varken som rädd-
ningen för förvaltningens ekonomiska 
problem eller som roten till allt ont, kan 
man konstatera att det råder en hel del 
(van)föreställningar om vad NPM är och 
har åstadkommit. New Public Manage-


