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Sammanfattning: 
Forskning, myndigheter och undersökningar pekar idag på flertalet risker och problem med 
användandet av NPM metoder i den offentliga förvaltningen. Oro föreligger för att 
grundläggande värderingar förknippade med moderna demokratier och dess förvaltning som 
bland annat rättssäkerhet och olika former av etik samt mer generella värderingar riskerar att bli 
lidande. Vissa forskare tror även att detta lett till att ett POST-NPM nu skapats. Den här 
uppsatsen undersöker genom en kvalitativ textanalys den nuvarande tidningsdebatten 
(debattartiklar från 2013-2016). Om det där finns en debatt kring detta område och hur den ser ut, 
vilka idéer och argument/tankegångar som framkommer. Hur de bl.a. är kopplade till aspekter om 
legitimitet, rättssäkerhet, effektivitet och demokrati samt en delning mellan input och output 
fokus och om debatten pekar mot ett POST-NPM. Resultatet syftar även till att ge en ordnad 
framställning av debattens idéer, argument och tankegångar. Av resultatet framkommer att 
aspekterna diskuteras, men i olika utsträckning och ibland inte tar hänsyn till helheten eller 
detaljer samt att den ofta blir områdeslimiterad. Det framkommer även att debatten är output 
inriktad med flexibilitet och effektivitet i fokus, samt även vissa rättsliga aspekter. Debatten visar 
även tendenser mot ett POST-NPM men dock inte i någon kraftig eller renodlad form. 
 
Abstract: 
Research, authorities and investigations, today announce risks and problems with the use of NPM 
practices in the public services. Concerns exists that the basic values associated with modern 
democracies and its public services, including the rule of law and various forms of ethics as well 
as other more general values are likely to suffer. Some scientists even believe that this leads to a 
POST-NPM now being created. This paper will thru a qualitative textual analysis examine the 
current newspaper debate (debate articles from 2013-2016). If there is a debate around this area 
and how it looks, what ideas and arguments/thoughts that emerge. How they among other things 
are linked to aspects of legitimacy, the rule of law, efficiency and democracy, and a split between 
input and output, and if the focus of the debate points to a POST-NPM. The result is also 
intended to provide an orderly presentation of the debate, ideas, arguments and thoughts sorted in 
themes. The result shows that the aspects are discussed, but to different degrees and sometimes 
do not take into account the big picture or details, and that it often becomes limited to different 
areas. It also suggests that the debate is focused on output with flexibility and efficiency in focus, 
as well as certain legal aspects. The debate also shows tendencies toward a POST-NPM but not in 
any strong or pure form. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Varför denna undersökning? 
 
Den svenska förvaltningen, de offentliga tjänsterna, likväl som förvaltningen i andra länder, 
präglas idag av marknadsliknande inslag enligt en teori som brukar benämnas New Public 
Management (NPM). Mest uppenbart för den enskilde är kanske att det finns flera val att göra där 
det går att välja att en privat aktör utför tjänsten inom exempelvis vård, omsorg och skola. Något 
som kanske även kommit enskilda till del är att förvaltningen gör upphandlingar, exempelvis när 
det gäller byggande av hus, parker, infrastruktur och överlåtande av IT-tjänster till privata 
företag. Teorin för denna tendens inom offentlig förvaltning som kallas för New Public 
Management är ett begrepp för en samling skeenden innebärande brukandet av marknadsmetoder 
för att bl.a. effektivisera förvaltningen (Almqvist, 2006, kap. 1-2). 

Dock har ett antal röster höjts för att dessa marknadsmetoder kan medföra problem. Den 
svenska säkerhetspolisen har kommentera skeendet gällande outsourcing av IT-tjänster och 
varnar för att det ekonomiska tänkandet går före säkerheten och att detta innebär säkerhetsrisker 
(Säkerhetspolisen, u.å.). Även statskontoret har granskat fenomenet i en omfattande undersökning 
som inkluderat tidigare forskning och granskningar med mera som de utfört p.g.a. en mycket 
tilltagen outsourcing trend. Statskontoret kom fram till att det behövs mer forskning på området, 
men samtidigt att det fanns faror och frågetecken med outsourcing kring negativ påverkan på 
förvaltningen när det gäller bland annat effektivitet, kvalitet, tjänstevärden och demokratiska 
värden som kanske riskerar att bli lidande vid överlåtandet av tjänster på privata aktörer 
(Statskontoret, 2015). 

Därtill pekar tidigare forskning även på liknande problem och att fokus på ekonomiska 
faktorer och effektivitet normalt tar överhanden även i forskningen. Kremic, Tukel och Rom har i 
en undersökning (2006) studerat 210 artiklar om outsourcing, risker och fördelar. De påpekar 
bland annat att outsourcing tycks vara en vanlig metod för att försöka minska kostnaderna och 
öka flexibiliteten och att det är lättare att utkontraktera tjänster som är mindre komplexa, samt att 
det är svårt att se hur kostnader och kvalitet kan påverkas. Jørgensen och Bozeman (2002) 
undersökte genom en fallstudie några fall av outsourcing i USA och Danmark där de 
kommenterar att offentliga värden som bl.a. rättssäkerhet, opartiskhet och öppenhet får olika 
fokus beroende på vilken tjänst som kontrakteras ut och i vilken kontext. De menar att det behövs 
mer forskning om hur de offentliga värdena påverkas vid utkontraktering av offentliga tjänster till 
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den privata marknaden. Richard Mulgan (2005) problematiserar även kring brukandet av privata 
aktörer i den australienska förvaltningen och menar att de privata aktörerna ej i samma 
utsträckning behöver beakta de offentliga värderingarna samt ej heller tillåta samma form av 
insyn och kontroll som de offentliga organisationerna behöver. Insynen blockeras genom att 
deras utövande är en företagshemlighet, och att de endast behöver följa vad som står i kontraktet 
när det gäller värderingar och utövande, varför viktiga värderingar, etik och viktiga delar kan 
saknas när det gäller komplexa samhällstjänster.  

Vid sökande efter vetenskapliga artiklar går det dock snabbt att finna att merparten av 
dem är inriktade på effektivitetsmätningar och endast i begränsad mån kvalitetsfrågor och än mer 
sällan värderingar och demokratiska frågor. Därför torde det te sig intressant, med de påtalade 
problemen från både forskning och förvaltning att se om det i nuläget förs någon debatt i 
tidningarna kring NPM och dess effekter samt samhälleliga värderingar och legitimitetsaspekter 
och i sådant fall vilka idéer och tankegångar som framförs. Ämnet förefaller vara av stor vikt då 
NPM och särskilt outsourcing som verktyg kan påverka förvaltningen och samhälleliga offentliga 
värderingar. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka den nuvarande tidningsdebatten kring NPM och POST-NPM och se vilka 
huvudsakliga idéer och argument/tankegångar som framkommer därur. Detta skall undersökas 
genom en analys och frågor om aspekter kring effektivitet, demokrati, samhälleliga värderingar, 
rättsaspekter och legitimitet. Förutom att skapa en ordnad överblick skall detta tjäna till att skapa 
intresse och frågor hos läsaren för vidare debatt kring detta viktiga ämne. 
 

2 Teoretiskt ramverk, bakgrund och tidigare forskning  
 
2.1 NPM 
 
Vad är då NPM? NPM är ett samlingsnamn/teori för ett antal marknadsinspirerade lednings och 
styrningsmetoder som applicerats på förvaltningar i flera länder och i Sverige under 1980-talet 
och framåt. Inspirationen kommer från den privata marknadens framgång och snabba utveckling 
under 1900-talet. Det spekuleras ofta kring varför dessa marknadsmetoder börjat användas i 
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offentlig verksamhet där dels ekonomiska krav såväl som tanken om en ineffektiv förvaltning och 
dess brist på utveckling är några av de primära förslag som angetts. (Almqvist, 2006, kap. 1-2) 

Genom NPM ändras styrningen och decentraliseras till en målinriktad sådan. Generella 
mål sätts upp som en verksamhet skall nå, vars resultat, istället för att som tidigare kontrolleras 
löpande, nu kontrolleras genom uppföljning efteråt genom bland annat jämförelser, utvärderingar 
och granskningar där även belöningar i form av prestationsersättningar kan ges. Fokus 
koncentreras på ekonomisk resultatstyrning och finansiell kontroll där målet är att nå högre 
effektivitet per skattekrona, medborgarna skall få mer för sina pengar. Den offentliga sektorn 
skall även disaggregeras, delas upp i beställare och utförare. Ledarrollerna förändras även de, där 
politiker formulerar generella mål och cheferna får mer mandat att driva 
förvaltningsverksamheterna, där de skall ha en privatmarknadsinspirerad coachande roll och driv 
mot målen, och dela ut belöningar och bestraffningar till medarbetarna efter utfört arbete. 
Samtidigt som det blir en form av decentralisering skall det även bli centralisering i toppen 
genom politikernas ökade inflytande över målstyrningen. Marknader med leverantörer skall 
skapas för de offentliga tjänsterna där de konkurrensutsätts och privatiseras, vilket leder till både 
extern konkurrens genom den privata marknaden och intern konkurrens mellan organisationer. 
NPM öppnar därmed upp för marknadsutförande. Detta syns även genom vad som kallas för 
empowerment där medborgare agerar en väljande kund och själva kan bestämma vilken utförare 
de anser vara bättre och som skall utföra deras tjänster. Den offentliga servicen är därmed en 
form av producerad produkt i en förvaltning liknande en koncern där verksamheter är 
resultatenheter. Tanken är att dessa metoder skall hjälpa förvaltningen att bli mer effektiv och att 
utvecklas. (Agevall, 2005, s. 21-24) 

Genom NPM och bl.a. outsourcing/utkontraktering kan därmed även den privata 
marknadens aktörer kontrakteras och konkurrera med det offentliga om utförandet av tjänsterna. 
Detta kan ske både i sin helhet, dvs. att lägga ut hela tjänsten (exempelvis IT eller 
byggnadskontrakt m.m.) på en enskild privata aktör (enligt lagen om offentlig upphandling) eller 
att lägga ut ett urval av tjänster tillämpa empowerment där kunden/medborgaren väljer att anlita 
en aktör godkänd enligt villkor att utföra en välfärdstjänst (enligt lagen om valfrihetssystem, 
exempelvis vid val av hemtjänstleverantör/skola m.m.). NPM förutsätter därmed även en levande 
marknad där det finns andra aktörer som kan ta över en tjänst om den kontrakterade aktören 
befinnes otillräcklig. 
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2.2 NPM genom privata aktörer, komplexitet och risker. Legitima handlingar? 
 
I detta avsnitt kommer tre kvalitativa arbeten presenteras som vidare undersöker och diskuterar 
kring NPM och de vanligt använda metoderna med upphandling och outsourcing och knyter an 
till inledningen ovan. Samtidigt kommer även detta att diskuteras för att visa på vissa generella 
problem som kan uppstå vid den privata marknadens övertagande av offentlig tjänst och 
utövning. 

Upphandling och Outsourcing är sällan bestående av ett enkelt och standardiserat 
utförande med ett regelverk som förutser alla huvudsakliga problem och brister. Involverande av 
den privata marknaden ter sig allt annat än enkel. Detta exemplifieras bl.a. av Forsell och Norén 
(Christensen & Lægreid (eds) et.al, 2007, kap. 10) som resonerar kring svårigheterna på ett 
allmänt plan och i relation till ett fall om outsourcing av äldrevård i Uppsala i början av 
tjugohundratalet. De undersökte i detta fall hur processen såg ut och gick till när upphandling av 
dessa tjänster skedde. De utgår från två teoretiska synpunkter utifrån tidigare forskning, där 
outsourcing endast ter sig fungera optimalt om bl.a. tjänsten som skall utkontrakteras är ordentligt 
och specifikt formulerad med krav på specifika förväntade resultat. De utgår även från att 
konkurrensutsättningen är mycket viktig, att aktörer öppet får konkurrera om kontrakten. De 
finner i sin undersökning att utkontrakteringen inte kan anses tillräckligt god på dessa punkter, då 
det vid upphandlingen ej förekom formulerade tjänste- och resultatspecifikationer. Istället var 
kontraktet generellt utformat med vissa breda grundkrav som aktörerna skulle ta hänsyn till. Det 
blev istället upp till aktörerna själva att formulera de specifika tjänsterna och detaljerna som de 
skulle utföra. Detta ledde till en mycket omständlig process där det krävdes flera förslag och 
möten som kostade både tid och pengar. Samtidigt konstaterades det att det förekom mycket 
informell kommunikation mellan aktörerna och beställaren som inte heller var uppmätt i tid och 
pengar, exempelvis flertalet telefonsamtal. Samtidigt framgick det att kontraktet med de utvalda 
punkterna/tjänsterna kunde ses som ett svepskäl för att visa på att det fanns en viss transparens 
för insyn och dessutom visa för de andra aktörerna varför de inte fick kontraktet. Detta gav med 
andra ord utrymme för att beställaren i större utsträckning skulle kunna välja en aktör som de 
själva favoriserade istället för att följa reglerna om billigast pris. Författarna kom fram till att 
upphandling därmed hämmade den fria konkurrensen och att upphandlingarna därför på något vis 
borde standardiseras för en mer rättvis och öppen upphandling som lever upp till målen med 
outsourcing och NPM.  

Furusten (2015) diskuterar kring samma tema, men med fokus på upphandling av 
management konsulter där han bl.a. brukat tidigare studier med intervjuer med beställare och 
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aktörer för att få fram information. Furusten diskuterar bl.a. konceptet med flera olika marknader, 
där det finns marknader med vissa tjänster som är lättare att utkontraktera än andra, t.ex. 
städning. Han menar att det är lättare att specificera kontrakt med krav och kvalitet då det 
kommer till enklare former av tjänster än vad det är när tjänsten är avancerad. Han menar därför 
att standardisering är svår att utforma p.g.a. tjänsternas mycket varierande krav. I diskussionen 
menar han även att incitamenten och etiken är annorlunda mellan offentlig förvaltning och 
privata aktörer, där det offentliga måste ta hänsyn till demokratiska samhällsvärden m.m. och där 
den privata aktören oftast endast tar hänsyn till den potentiella vinsten som uppnås vid minsta 
möjliga arbete. Furusten för då in diskussionen mot det faktiska standardiserade regelverk som 
finns för upphandling i Sverige, LOU (lagen om offentlig upphandling), som i hans text framstår 
som en motsättning mot de marknadsfördelar som observerats i den privata marknaden införlivas 
i det offentliga. Bl.a. diskuteras att den traditionella privata marknaden tillåts interagera fritt, 
favorisera och efter eget önskemål välja vilka de vill samarbeta med. Detta gäller dock inte vid 
offentlig upphandling, där allting måste skötas efter lika regler med opartiskhet och fasta 
kontrakt, vilket tar tid och kostar pengar samt kanske inte alltid leder till det bästa resultatet då 
det kan innebära att man enligt regelverket måste välja en billigare aktör som organisationen inte 
har arbetat med och som inte har erfarenhet av den specifika verksamheten sedan tidigare. 
Beställarna har då istället vid flertalet tillfällen på olika sätt kringgått lagen för att kunna skapa 
kontrakt med aktörer som de har erfarenhet av sedan tidigare. Många aktörer sade sig också 
uppleva att beslutet vid flera tillfällen redan var fattat och att de inte hade någon reell möjlighet 
att vinna kontraktet oavsett vad de kom med för förslag. Det framkom även att beställare i vissa 
fall struntade fullständigt i lagen, eller skapade ramavtal för att slippa göra nya upphandlingar. 
Det presenterades dock här fler skäl än favorisering m.m., såsom att det tar mycket lång tid att 
göra upphandlingar, vilket orsakar att det eventuella problemet som aktörerna anlitas för att lösa, 
förblir olöst under mycket lång tid. Aktörerna påpekade även svårigheter med att specificera 
tjänster som kunde passa till beställarnas problem, då kontrakten inte innehöll specifika 
definitioner eller förklaringar av vad beställarna ville ha. Det blev upp till aktörerna att gissa sig 
fram och komma med olika erbjudanden. Detta fungerar även som incitament för beställarna att 
kringgå lagen, då de anser att de kan göra bättre affärer med högre kvalitet om de kan undvika 
upphandlingens tröghet och standardiserings problem. 

Vad kan då detta sägas ha för inverkan på demokratin och den demokratiska rättsstaten? 
Furusten (2015) problematiserar och menar att de offentliga beställarnas handlingar kan vara 
demokratiskt försvarbara trots att de kanske inte fullt följer lagen. Detta tar sig uttryck i att det 
offentliga kan få ett bättre kontrakt med bättre service genom lagens kringgående och därmed 
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ökar nyttan för medborgarna. Han syftar här på någon slags avvägning mellan lag och nytta. Han 
berättar även att LOU är en lag som är svår att ändra, då den är fullständigt baserad på EU:s 
internationella regler som gäller samtliga EU-länder, varför regelverket i sådant fall måste ändras 
på EU-nivå. Dock går det här att vidare kritisera funderingarna som Furusten tar upp. Han saknar 
i sin diskussion, att de offentliga organisationerna i sitt kringgående av denna lag kanske även 
godtyckligt börjar kringgå andra demokratiskt styrkta lagar och dessutom agerar ur ett eget 
aktörsperspektiv där de värderar sin egen personliga nytta högre än samhällets. Det kan knappast 
råda några tvivel om att kringgående av lagar underminerar den demokratiska rättsstaten och dess 
rättssäkerhet. 

Här befinnes även likheter och beröringspunkter med undersökningen av Forsell och 
Norén (Christensen & Lægreid (eds) et.al, 2007, kap. 10) där det även påpekas att konkurrensen 
blir lidande och upphandlingarna omständliga och dyra på grund av upphandlingarnas utförande 
och ospecificerade kontrakt, som även där påpekas ge andrum för favorisering. Forsell och Norén 
ville dock se en utökad standardisering för att råda bot på upphandlingarnas trögheter och 
kostnader. Det går dock här att fråga sig om detta överhuvudtaget kan vara rimligt, då det som 
Furusten (2015) påpekar, är svårt att skapa standard av olika tjänster med olika komplexitet där 
kvalitet och service är svårt att specificera. Detta skulle kunna betyda att vissa tjänster helt enkelt 
inte lämpar sig för outsourcing då det blir för svårt att upprätthålla demokratiska ideal vid 
upphandling. Möjligen kan även de av svenska beställare föredragna ramavtalen, favoriseringar 
och vänskapliga relationer leda till att konkurrensen inte tillåts råda, varför det går att fastna i ett 
beroende som inte leder till den ökade effektivitet och innovation som NPM teorin förestår. 

Dessa argument påpekas även i viss grad av Cordella och Willcocks (2012) som har 
undersökt fallet ASPIRE (Acquiring Strategic Partners for the Inland Revenue) där samarbetande 
myndigheter för bland annat tull och skattebetalning i United Kingdom har utkontrakterat hela sin 
IT avdelning till privata aktörer. Undersökningen är betydande då den handlar om ett mycket 
stort fall rörande outsourcing av mycket samhällsviktiga tjänster och kan ses som ett exempel på 
vad som händer när vissa demokratiska och komplexa upphandlingsfrågor ej beaktas. 
Undersökningen har även mycket fakta bakom sig, med återkommande intervjuer med några års 
mellanrum samt dokumentgranskning, varför den analyserade informationen är omfattande.   

Outsourcing av denna verksamhet tog sin början redan på 90-talet med ett långtgående 
kontrakt som varade till ca 2005. Tjänsten skulle då åter konkurrensutsättas för att tillåta andra 
aktörer att komma med nya lösningar och förslag. Dock innebar IT-tjänsterna en stor kostnad för 
nya aktörer, då kontraktet rörde all form av utrustning och IT-hantering. De offentliga 
organisationerna var då tvungna att betala för förflyttning av materiel och resurser, varigenom 
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andra aktörer skulle ha ekonomisk möjlighet att kunna träda in på marknaden och inte befinna sig 
utlåsta. Detta ledde till högre kostnader för organisationerna. En ny aktör ”Capgemini” vann 
kontraktet då de tycktes erbjuda nya idéer som passade organisationernas utveckling. Flytt av 
hårdvara och personal fungerade bra, men driften av datasystemet gjorde det ej. Det visade sig att 
datasystemet ”NIRS” var specialanpassat för organisationerna och endast kunde drivas av en av 
de ursprungliga aktörerna. Detta innebar i sin tur att den gamla aktören kunde utnyttja 
situationen, då organisationerna genom Capgemini var tvungna att sub-kontraktera denna, för en 
ytterligare kostnad. Sedan uppstod även kvalitetsförsämringar kring nya system som ledde till 
feltaxering och gjorde det svårt för skattebetalarna att deklarera. Under denna tid minskades även 
mängden personal i organisationerna, som visserligen ledde till besparingar, men också till sämre 
service. All besparing syntes därmed vara resultat av personalminskning istället för outsourcing. 
Servicen blev sämre, då det var brist på personal i kundtjänst, samtidigt som de inte längre hade 
någon form av IT-kompetens kvar in-house för att hjälpa medborgarna. Processen blev separerad 
från servicen. Organisationerna hamnade således genom denna outsourcing i en form av inlåsning 
där de var fullständigt beroende av de privata aktörerna för sin fortsatta drift.  

Cordella och Willcocks (2012) kommer fram till att valet att outsourca offentliga tjänster 
inom IT-området inte är särskilt väl genomtänkt och att det skadar de offentliga värdena (public 
value). Även de påpekar, liknande Furusten (2015), att en mer selektiv form av outsourcing bör 
brukas med balans mellan intern och extern kompetens och utförande. Det går att fundera kring 
om det möjligen kan finnas liknande risker vid de ramavtal som synes populära i Sverige, att bli 
alltför bunden vid en aktör och hamna i en monopolsituation. 

Resonemanget om förlorad kontroll och kapacitet kan teoretiskt föras över på olika typer 
av NPM metoder där den privata marknaden tar över tjänster från det offentliga i olika mån, 
oavsett det sker genom empowerment, outsourcing eller full privatisering. Det offentliga förlorar 
kontroll och kapacitet att hantera bristande tjänster om problem uppstår med de privata aktörernas 
leverans av dessa tjänster. Teoretiskt skall, som ovan presenterat enligt NPM-teorin, en marknad 
finnas som vid behov tillhandahåller andra konkurrerande aktörer som kan utföra tjänsten. Dock 
visar Cordella och Willcocks (2012) genom sin undersökning av ASPIRE att denna marknad inte 
behöver te sig fungerande enligt optimala teoretiska resonemang.  

Vad mer de tre artiklarna presenterade ovan tillsammans visar är dock att rättsstaten, 
tryggheten i den offentliga tjänsteleveransen och kvaliteten lider risk att hamna i skymundan 
genom ett alltför girigt sökande efter effektivitetsökningar och kostnadsminskningar. Detta 
samtidigt som regler och lagar även kan ignoreras av de offentliga tjänstemännen, som då istället 
syftar till att de, för att göra goda affärer, måste nyttja sin egen kompetens och relationer med 
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leverantörer för att göra hållbara kontrakt för samhällets bästa. Detta kan dock även lämna 
utrymme för korruption och egen vinning. Är dessa förfaranden då i sin tur legitima i fråga om 
allas likhet inför lagen och medborgarnas tillit till det lagliga systemet och den offentliga 
förvaltningens opartiskhet och neutralitet, betänkt att det kan leda till ett effektivt resultat? 
Kanske kan det påverka tilliten till de kommunala och statliga systemen på ett negativt sätt. Här 
syns även tydligt att ”kundens”, alltså medborgarens och individens inflytande, inte heller 
kommer till sin rätt i ovan exemplifierande fall. Klart framgår dock av exemplen ovan att 
upphandling i sig är en långt ifrån fulländad standardiserad metod och att marknadisering kan ha 
en negativ effekt på den demokratiska rättsstaten, samt att processen är mycket komplex med 
många faktorer som måste betänkas innan offentliga tjänsters utförande läggs ut på den privata 
marknaden. Detta oavsett om det rör sig om full privatisering, empowerment genom valsystem 
eller andra former av utföranden där den privata marknaden och dess aktörer får makt att 
kontrollera och utveckla/degradera de offentliga tjänster som är viktiga för samhällets funktion, 
effektivitet, säkerhet och välfärd samt även tillika statens legitimitet som demokratisk rättsstat. 
 
2.3 Den demokratiska rättsstaten och det legalbyråkratiska 
 
Vad menas då med denna ovan nämnda demokratiska rättsstat med lag, rätt och värderingar inom 
det offentliga samt tillit, och hur är det kopplat till legitimitet? 

Först skall begreppet legitimitet kort förklaras då det kan vara svårt att exakt bestämma 
det. Vid slående i Svensk ordbok utgiven av svenska akademien (2009, sid. 1755) beskrivs orden 
legitim och legitimitet som något som erkänns av lag. Dock står det även under begreppet 
legitimitet att det även kan vara något som är moraliskt berättigat. Således finns det av ordboken 
två dimensioner av legitimitet. De torde kunna stärkas av varandra då moraliska handlingar kan 
vara lagförda eller, lagar vara moraliska. Om exempelvis lagarna är beslutade demokratiskt torde 
därmed folkets moraliska värderingar vara inkluderade, vilket därmed skulle stärka legitimiteten i 
lag och även stärka legitimiteten för det system och de personer som följer lagarna och 
utövningen som följer därav. Det går även att säga att ett system som följer lagar och eller 
moralisk hänsyn kan te sig legitimt, även om någon av aspekterna kanske inte tillgodosetts eller 
beaktas i olika mån. Således torde även ett system som följer moralisk hänsyn och eller lag i 
någon normativ godkänd utsträckning kunna anses som legitimt även om resultatet av detta 
system inte är det som förväntats eller önskats av mottagarna, då det ändå följer givna regler. Det 
är dock dessvärre svårt att vidare precisera begreppet annat än att något kan vara accepterat på 
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moralisk och eller laglig grund. Begreppet används dock vardagligt av många för att hävda om 
något är berättigat eller ej, och är även återkommande i uppsatsen och diskussionen nedan. 

Statsvetaren Olof Petersson diskuterar begreppet rättsstaten i sin bok med samma namn 
(2005). Petersson menar att begreppet är svårt att definiera och fastställa i en heltäckande enhetlig 
modell då begreppet har uppstått och formats på olika sätt i olika länder och dessutom förändrats 
över tid (Petersson, 2005, s. 13-22). Han menar dock att begreppet rättsstat avser en stat som är 
bunden vid sina egna lagar och förordningar och därför inte kan agera hur som helst. Därför 
menar han att det därmed ändå går att formulera några grundläggande formella och materiella 
krav som en rättsstat måste uppfylla (Petersson, 2005, s. 21-22). Med formella krav syftar 
Petersson (2005, s. 22-24) på två huvudgrupper om rättssäkerhet och maktdelning. Med 
rättssäkerhet menar han att det måste finnas rättslig reglering som hindrar godtycklig 
maktutövning samt rättsmanipulering (plötsliga och nyckfulla lagändringar). Genom god 
rättssäkerhet menar han att de individuella mänskliga rättigheterna skyddas från den politiska 
makten och att rättsstaten även skapar en viss form av förutsebarhet för individerna. Detta genom 
att maktutövning vid god rättssäkerhet följer lagarna, vilket gäller hela den offentliga sektorn. 
Genom förutsebarheten kan individerna därför se vilka följder som kommer av en viss aktion. 
Rättssäkerheten förutsätter därmed att den offentliga makten är förutsebar och arbetar objektivt 
där alla lika fall skall behandlas lika (Petersson, 2005, s. 63). 

Genom det andra formella kravet (maktdelning) skriver Petersson (2005, s. 23-24) att en 
fördelning av makten på olika händer sedermera hindrar en godtycklig maktutövning och 
tolkning/ändring av lagarna. Organ som tillämpar rättsskipning skall därmed vara självständiga. 
Det är därmed ingen enskild person eller grupp som får oinskränkt makt. Detta kan bl.a. ses i 
uppdelningen mellan politiken som beslutar om lagarna och domstolarna som undersöker och 
dömer efter dem. Den andra huvudgruppen (Materiella krav) sätter i sin tur ytterligare 
begränsningar för maktutövningen. Det går nämligen inte att stifta vissa lagar som bryter mot 
vissa grundprinciper, då lagarna måste ta hänsyn till de fri- och rättigheter som tillfaller 
individerna. Däribland inkluderas rättigheter för individen att uttrycka åsikter, vara politiskt aktiv, 
röra sig fritt och ha rätt till personlig integritet. Lagarna skall stiftas i linje med rättigheterna som 
syftar till att skydda den egna individens liv och hälsa. 

Vart kommer då demokratin in i bilden? Pettersson (2005, s. 30-32) diskuterar även 
kring detta begrepp i relation till rättsstaten och hur dessa kan vara beroende av varandra. Han 
menar att rättsstaten ej nödvändigtvis behöver åtföljas av demokrati, då reglerna kan följas i alla 
fall. Han menar även att demokrati kan råda utan rättsstat, där beslut och verkan endast baseras på 
majoritetsbeslut. Dock menar han att det blir svårt att ha en fungerande pluralistisk demokrati där 
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den enskilde individen och minoritetsgrupper då ej är skyddade gentemot majoriteten via fri- och 
rättigheter, som denna kan besluta emot.  

Genom demokrati legitimeras även de beslutade lagarna, då medborgarna har haft någon 
form av inflytande på deras införande oavsett om detta skett med representation eller mer direkt. 
Därmed skulle den demokratiska rättsstaten kunna ses som ett ideal att sträva efter, åtminstone 
om medborgarna tror på obevekligheten och värdet av fri- och mänskliga rättigheter, samt tror på 
en rättvis och objektiv maktutövning som följer lagarna och bringar förutsebarhet till individerna.  

En byråkratisk modell, ofta känd som webers legalbyråkratiska modell passar även väl 
ihop med tanken om rättsstaten, då den är starkt bunden till dess ideal. I denna modell är 
yrkeskåren uppbyggd av på professionella meriter utvalda tjänstemän som arbetar opartiskt med 
iakttagande av saklighet och allas likhet inför lagen. De arbetar och fattar beslut enligt ett väl 
definierat och precist regelverk som förhåller sig centralt beslutat och generellt till sin karaktär. 
Generaliteten gör att en standardisering uppnås, varigenom reglerna kan appliceras lika och 
rättvist över flertalet fall. (Rothstein (red), et.al, 2014, s. 20-23) 

Detta betyder en god förutsebarhet och följande av lagarna, varför den byråkratiska 
modellen ter sig vara ett, för rättsstaten, säkert alternativ. Genom rättsstaten kan dessa 
värderingar skyddas genom att regler alltid följs, varför även medborgarnas och samhällets goda, 
fri- och rättigheter, opartiskhet, insyn och kontroll enligt regelverket alltid skall beaktas så som 
det framhävs i bl.a. regeringsformen och förvaltningslagen. Individens välfärd skall stå i fokus. 
 
2.4 Effektivitet – Demokrati, Output– Input 
 
Dock kan andra aspekter än den strikt fungerande rättsstaten och byråkratin väga in när det gäller 
legitimitet. Petersson (2005, s. 66) menar även på att byråkratin kan ha en negativ sida och har i 
viss mån etablerats som ett negativt uttryck. Han menar att ”varje förvaltningsorganisation har en 
inneboende tendens att urarta.” (Petersson, 2005, s. 66). Organisationen ägnar sig då mer åt sitt 
eget system än åt de uppgifter som organisationen egentligen skall lösa (Petersson, 2005, s. 66). 
Således måste även effektiviteten beaktas, då ett ineffektivt system som är ekonomiskt ohållbart 
knappast anses legitimt av medborgarna (Rothstein (red), et.al, 2014, s. 28). På grund av att den 
traditionella byråkratins organisation setts som onödigt krånglig, ineffektiv och icke flexibel 
(Rothstein (red), et.al, 2014, s. 20-21), är det därmed kanske föga märkligt att medborgare, 
politiker och förvaltningar söker nya metoder att öka flexibiliteten för att stärka legitimiteten. 
Vissa anser att marknaden kan hantera vissa tjänster bättre än det offentliga då utbudet av tjänster 
motsvaras av en individuell förfrågan istället för genom ett demokratiskt majoritetsbeslut 
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(Rothstein (red), et.al, 2014, s. 28). Det brukar dock kunna argumenteras om att vissa tjänster ej 
passar för marknadsstyrning: Därtill brukar räknas kollektiva nyttigheter, där det dessvärre kan 
vara svårt att dra gränsen för vad som skall räknas som en kollektiv nyttighet (Rothstein (red), 
et.al, 2014, s. 28-32). Dock är den privata marknaden numera stilbildande och agerar ledstjärna 
för utvecklandet av effektiviteten inom det offentliga, där den traditionella byråkratin betraktas 
som en form av hinder (Petersson, 2005, s. 66-57). Vilket säkerligen siktats genom det tilltagande 
brukandet av NPM och marknadslösningar. 

Dock får inte den demokratiska processen och aspekten glömmas bort. Som även den är 
viktig för medborgarna och i slutändan för förvaltningens funktion. ”I en demokrati är den 
yttersta legitimitetsgrunden för den offentliga verksamheten att styrelsen vilar på ett folkligt 
mandat.” (Petersson, 2005, s. 67). Demokratin behöver dock ej vara effektiv och processen kan 
upplevas som långsam och konfliktfylld (Petersson, 2005, s. 66). Demokratiska institutioner kan 
även ställas inför hårda prov då det skapas en klyfta mellan förväntningar och praktiska resultat 
(Petersson, 2005, s. 67). Det kan därför uppstå någon form av konfliktsituation där medborgarna 
måste välja någon form av balans mellan demokrati och effektiv problemlösning/förvaltning, 
demokratiska majoritetsbeslut eller marknadsstyrning. Likaså som det blir en avvägning mellan 
rättsstat och effektivitet (Petersson, 2005, s. 107). 

Det brukar ibland kring dessa funderingar om statens och förvaltningens legitimitet talas 
om begreppen input legitimacy och output legitimacy. Input legitimacy syftar här till 
legitimiteten som härrör den politiska proceduren som skall bestå av ett folkstyre, styre av folket. 
Genom ett demokratiskt legitimt styre är det folkets vilja som framträder och reflekteras. Det är 
folkets åsikter som ett kollektiv och deras önskan som ska synas i den demokratiska och politiska 
processen. Genom detta vinner styret legitimitet. (Sharpf, 1999, sid. 6-10) 

Output legitimacy i sin tur rör den legitimitetsaspekt som innebär styre för folket. Här 
handlar det om att styret effektivt skall klara av att lösa vissa gemensamma kollektiva problem 
som medborgarna kan ha och inte kan lösa själva eller genom marknadsmässiga utbyten. Det 
handlar därmed om att institutionerna skall ha en effektiv problemlösning. (Sharpf, 1999, sid. 6, 
10-11) 

Detta spelar an på det som skrevs om effektivitet och demokrati ovan. Således går det att 
göra en tudelning mellan demokrati (input) och effektivitet/problemlösning (output) där det går 
att anta att desto flera sätt som medborgarnas vilja kan ta sig uttryck i politiken och den 
demokratiska processen, genom olika former av deltagande och diskussion, samt om deras 
generella vilja representeras, desto mer legitimt är styret. Samtidigt går det även att se att ju 
effektivare problemlösningen genom förvaltningen är för medborgarna samt leder till de resultat 
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och den utövning de vill se (kan även inkludera opartiskhet, jämlikhet etc.), desto mer legitimt 
styre. I denna uppsats syftar output på alla delar av den offentliga förvaltningen och dess 
styrning, struktur. Dessa resonemang tycks även användas inom delar av tidigare forskning i form 
av begreppen input- och output democracy, se nedan. 

I och med den legalbyråkratiska modellen, som kan sägas ha varit dominerande innan 
NPM, går det därmed att se att de effektiva resultaten, samhälleliga problemlösningarna och 
utövande baserades helt på de demokratiskt fattade besluten, då tjänstemännen endast skulle följa 
det strikta regelverket. Därför torde demokratisk inkludering och politisk påverkan ha varit 
mycket viktig under ett mer byråkratiskt styre. NPM har dock, som ovan förklarats, inneburit 
större frihet för tjänstemännen och cheferna i hur de skall utföra sina uppgifter samt hur den 
privata marknaden skall inkluderas och hur de i sin tur utför uppgifterna. Därmed finns det 
utrymme att på en teoretisk nivå spekulera kring att NPM förminskar demokratin, den politiska 
kontrollen och därmed medborgarnas intresse för politiska beslut och att vara politiskt aktiva då 
detta har mindre effekt på förvaltningen och faktiska resultat. Kan det därför sägas att 
medborgarnas fokus och legitimitetsaspekt i och med NPM förflyttas till förvaltningen och 
resultatet av reformen? Är effektiva resultat och problemlösningar viktigare än demokratisk 
procedur och deltagande? 
 
2.5 Ändamålen helgar medlen? 
 
Vad är då viktigt för medborgarna? Är det viktigt att få till stånd ett bättre och ordningsamt 
demokratiskt deltagande och folklig representation eller ser de huvudsakligen till förvaltningens 
effektivitet och problemlösning snarare än till demokratin? Frågan tycks vara av stor relevans då 
de tidigare exemplen på upphandling och outsourcing tycks visa att flera demokratiska och 
rättsliga ideal inte överlever transaktionerna mellan demokrati och marknad. 

Dahlberg och Holmberg (2014) har utfört en statistisk undersökning baserad på sedan 
tidigare tillgängligt material i form av CSES undersökningar (Comparativ Study of Electoral 
Systems), varifrån de valt ut data från 32 olika demokratiska länder. De undersöker därigenom 
huruvida demokratiska medborgare lägger större vikt vid input democracy respektive output 
democracy, det vill säga genom demokratisk procedur, utformning och representation av 
folkviljan respektive förvaltningens effektiva resultat, och vilken av dessa de anser som viktigast 
för deras tillfredsställelse med det egna landets demokratiska styre. Vid input frågan lägger de 
störst fokus på frågan om kongruens, där de utgår från att människor tenderar att vara mer nöjda 
med demokratin om partierna motsvarar deras ideologiska tankar och åsikter. Gällande output 
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hamnar frågor såsom effektivitet inom förvaltningen och dylikt i fokus. Författarna visar även på 
gott omdöme i undersökningen då de tar hänsyn till erkända problem med demokratifrågor 
(intern validitet etc.), bl.a. att det inte går att veta om respondenterna svarar på frågorna generellt 
sett genom vedertagna demokratiska värderingar eller om de faktiskt svarar på hur demokratin 
fungerar i det egna landet, samt diverse andra möjliga mätfel, som de benämner och tar hänsyn 
till. Däribland noterar de också viktiga punkter såsom att det i vissa fall råder stora skillnader 
inom länder och stora skillnader mellan länder. Därför kan deras arbete anses ha en viss 
tillförlitlighet, samtidigt som det tillför en ny slags jämförelse som inte finns sedan tidigare och 
berikar informationen på området. 

Författarna kommer fram till att kvaliteten gällande output democracy, resultatet av de 
offentliga organisationernas arbete, effektivitet etc., är viktigare för demokratiska medborgare än 
vad kvaliteten genom input democracy, demokratins procedur, utformning och funktion är. De 
menar att medborgare i demokratiska länder i större utsträckning bedömer sitt demokratiska 
statsskick som fungerande och tillfredsställande genom förvaltningen, om bl.a. effektivitet och 
opartiskhet finns i den offentliga förvaltningens arbete, snarare än genom hur det demokratiska 
deltagandet och processen fungerar; förvaltningens resultat är viktigare än demokratisk procedur. 
Däremot vill inte författarna mena att den demokratiska aspekten blir oviktig, bara att den i viss 
mån är underprioriterad, men att både input och output democracy är viktiga. 

Gustavsen, Røiseland och Pierre (2014) har även de undersökt medborgarnas attityder 
och syn på legitimitet genom input och output democracy/legitimitet, men gentemot lokala 
tjänster/styre i Norge och Sverige, varför detta ger en bild mer anknuten till den svenska och 
nordiska kontexten. De har även valt att fokusera mer specifikt, nämligen äldrevård och 
byggnads- planering policys, varför deras undersökning ger större detaljrikedom inom ett 
område, men dessvärre undgår helhetsomdömet som råder inom länderna. De undersöker även tre 
aspekter kring huruvida input och output korrelerar, där de ser om det rör sig om 1: Trade-off, där 
medborgarna lägger större vikt vid antingen input eller output, den ena får ökat värde på 
bekostnad av den andra. 2: Synergi, Där det råder en positiv relation mellan input och output, 
någon aktivitet som ökar värdet på den ena ökar även värdet på den andra, input och output är 
sammanbundna och stärker varandra. 3: Oberoende, medborgarna ser inget samband mellan input 
och output gällande legitimitet, medborgarna kan vara nöjda och uppskatta den ena men kanske 
inte den andra. Författarna har använt sig av enkäter för mätningen, där samma frågor ställdes 
både i Norge och Sverige, med 3014 respektive 6289 svarande. Författarna har även redogjort för 
diverse problem frågor samt validitet och reliabilitet där de visat på god insikt och kritiskt 
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tänkande, varför deras arbete kan anses ha hög trovärdighet och kan lämpa sig för generalisering 
inom den undersökta kontexten. 

Författarna finner att output/prestanda är viktigare när det gäller äldrevård, medan 
input/procedur är viktigare vid byggnad-planering policys. De kommer även fram till, något 
förvånade, att det råder synergi mellan input och output, en positiv relation, som de spekulerar 
kring kan vara ett resultat av större medvetenhet om demokratins vikt i båda dimensionerna i de 
lokala styrena (kommunerna), samt hos medborgarna. 

Det går därmed att ställa sig flera viktiga frågor i sammanhanget. Är denna förhållning 
mellan medborgarna och input/output skapad av NPM eller fanns den där innan? Kanske fokus på 
kvalitet och prestanda har ökat för att medborgarna inte tycker att kvaliteten i det moderna NPM 
drivna samhället är tillräcklig? Kanske medborgarnas fokus på output betyder att de inte är nöjda 
med resultaten av NPM och den bl.a. ovan påvisade komplexiteten, exempel och lagstiftning som 
leder till undergrävande av rättsstaten? Kan det även vara på det viset att medborgarna finner 
resultaten viktigare än demokratiskt deltagande och att de därmed inte i samma utsträckning bryr 
sig om den goda demokratiska rättsstaten och rättssäkerheten där de istället blivit 
konsekventialister som anser att ändamålen helgar medlen, varför något sådant som negligerande 
av lagar inte förefaller vara ett problem vid bl.a. upphandling? Håller därmed demokratin på att 
bli mer utilitaristisk? Dock kan den av Gustavsen, Røiseland och Pierre (2014) påvisade synergin 
betyda att detta inte alls är fallet, åtminstone inte i den specifika kontexten. Kanske kan dock den 
ökade medvetenhet de spekulerade kring innebära att förhållandena håller på att ändras. Dock 
verkar det enligt dessa två artiklar som om en demokratisk och korrekt ordning inte alltid ter sig 
särskilt viktig, och effektivitet och problemlösning syns viktigare än demokrati. 
 
2.6 Är NPM statiskt? 
 
Alla dessa problem, aspekter och diskussioner givna, har de uppmärksammats, och leder de till 
förändring? Vissa forskare börjar i alla fall spekulera kring förändring. Under det senaste 
årtiondet har forskare alltmer kommit att tala om en transformering från NPM till POST-NPM 
som istället för den NPM:s starka fokus på ekonomi, outsourcing, privatisering och 
kundperspektiv med minskad statlig kontroll fokuserar på ett visst återförande av kontroll och 
närmare samarbete över gränserna mellan folket och politiken, det privata och de offentliga 
organisationerna, där byråkratin återfår ett visst fokus. För att få någon form av teoretisk 
överblick kring detta område presenteras därför här två undersökningar i form av litteratur och 
teoriöversikter. 
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Bl.a. Christensen och Lægreid (2011) skriver och diskuterar kring detta fenomen och 
dess demokratiska effekter genom en litteraturöversikt där de ser att nya hybridorganisationer 
växer upp. Bl.a. diskuterar de kring att NPM har lett till ett skifte från input democracy 
(demokratiskt fokus, representation, deltagande och procedur) till output democracy 
(bedömningar kring förvaltningens prestanda/effektivitet, används även här i övergripande 
utsträckning som output generellt förklarad ovan, med specificerat tillägg kring att medborgarna 
kan påverka förvaltningen i en relation med den, exempelvis empowerment/valfrihet). NPM har 
dock lett till (empowerment) större möjligheter för medborgarna att kunna påverka förvaltningen 
genom att kunna välja leverantörer av tjänster m.m. som enligt en pluralistisk linje betyder fler 
kanaler genom vilka medborgarna kan utöva påverkan, dock med vissa faror. Författarna menar 
att dessa faror ligger i att effekterna av medborgarnas status som kunder, istället för demokratiskt 
inkluderande, kan leda till att administratörers och chefers betydelse ökar och medborgarnas 
politiska jämlikhet, engagemang och civila ansvar minskar. Det kan även leda till problem med 
ansvarsutkrävande samt med politisk kontroll över den offentliga förvaltningen som kan saknas, 
samtidigt som osäkerhet skapats. Vilket de menar har tagit sig uttryck i flera sammanhang där 
negativ återkoppling har presenterats (kommentar: syns även i outsourcing exempel ovan). 
POST-NPM metoder har därför tillkommit som en form av lösning på problemet och skall åter 
skapa en viss kontroll över marknaden och därmed också en återgång till input democracy, om än 
bara i en viss balanserad mån. Detta skall åter stärka den politiska aspekten och involvera etiska 
riktlinjer, åter stärka rättsstaten m.m. istället för att som i NPM teorin ha huvudfokus på 
effektivitet och kostnader, samtidigt som Christensen och Lægreid (2011) menar att pluralistiska 
möjligheter lever kvar. Däremot säger de även att vare sig NPM eller för den delen POST-NPM 
har något specifikt demokratiskt fokus. 

Därmed kan ett slags POST-NPM vara på väg, som på nytt tar ansatts till att skydda den 
egna individen och den pluralistiska demokratin genom en form av rättsstat. Utveckling mot det 
som kan kallas POST-NPM är dock allt annat än tydlig och klar, där flera varianter av styrning 
anas ta form, där Vries och Nemec (2012) menar att det inte finns någon fullständigt enhetlig 
modell som gäller för alla länder och kontexter, något som forskare annars brukar försöka 
generalisera kring. Författarna har via en litterär översikt undersökt diverse teorier och synsätt 
som finns kring samhällenas omvandling från NPM till POST-NPM. De har diskuterat kring att 
NPM fortfarande finns kvar och kan vara befogat genom den senaste ekonomiska krisen som 
ställt högre krav på budgeteringen. Dock ser de även genom litteraturen att behovet av kontroll 
har ökat genom den moderna världens kriser där länder lånar pengar och därmed tilldrar sig stora 
skulder, varför nya lösningar krävs som en mycket liten offentlig sektor och det privata inte kan 



16 
 

lösa på egen hand. Därför, menar de, kan NPM ha nått sin gräns, då det inte längre enbart räcker 
att fokusera på effektivitet och besparingar. De kommer fram till att ideologin om den minimala 
staten med mycket marknadsstyrning därför håller på att övergå till en stat alltmer fokuserad på 
gott styre (good governance), där bland annat värderingar som ansvarsutkrävande, rättssäkerhet, 
folkligt deltagande och medbestämmande, transparens och öppenhet ingår. Dock säger de att 
metoderna i NPM såsom outsourcing, konkurrensutsättning och dylikt än dröjer kvar för att 
försöka förbättra offentliga organisationers prestanda, men används i allt mindre utsträckning. 
Deras slutsats är dock att NPM är passé, men att det är svårt att se åt vilket håll utvecklingen går 
när det gäller nya metoder och utformning, att framtidens politik och förvaltning tycks skifta 
mellan länder och att det är svårt att se någon gemensam ny modell som tar över efter NPM, 
annat än att ”good governance” tycks få mer uppmärksamhet. 

Således tycks det vara som om förvaltningen rör sig åt andra håll, delvis kvarhållande 
tidigare NPM metoder och delvis förkastande av dem. Men åt vilket håll går vi? Här finns det 
utrymme att undersöka den svenska kontexten och se hur den svenska förvaltningen omvandlas. 

Vad de fyra artiklarna ovan tycks visa på är en tanke om att effektiv problemlösning och 
effektivitet genom output har tett sig viktigare för demokratiska medborgare än input under NPM 
reformen. Därmed skulle det kunna sägas att effektivitet är mer legitimt än rättssäkerhet 
demokrati, d.v.s. att så länge de offentliga organisationerna levererar, kommer statsmakten att 
vara legitim. Detta trots minskad kontroll och demokratiskt deltagande. Möjligen kan 
resonemanget även sträckas till att röra lag och rätt, att det genom gott resultat spelar mindre roll 
om alla regler fullföljts till punkt och pricka. Bara resultatet anses bra av massan, kommer det 
accepteras. Detta kontrasterar dock mot Post-NPM idén, som kanske ser en större utveckling på 
grund av de brister som presenterats i detta kapitel gällande kontroll, säkerhet, rättvisa, politisk 
påverkan och även en sänkt effektivitet och ett negligerande av offentliga värden under NPM 
reformen. Kan denna utveckling mot Post-NPM därför vara förestående p.g.a. att medborgare och 
politiker fått insikt i frågan om bristerna i NPM och att det därför inte längre ter sig vara en 
legitim metod då det inneburit brister på många områden? Dessutom går det att fråga sig om ett 
POST-NPM överhuvudtaget är förestående eller om NPM metoder fortfarande brukas i hög 
utsträckning. 
 
2.7 Frågeställningar 
 
Således visar teoriavsnittet ovan att det finns flera olika aspekter att beakta. Att vissa rättigheter 
och samhällsmoraliska frågor måste beaktas för att teoretiskt kunna få ett gott samhälle. Däremot 
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kan sådant hamna i glömska eller för den delen betraktas som något som inte längre är lika viktigt 
av massan. Undersökningarna visar även där att flera demokratiska värden om bl.a. god offentlig 
service och rättssäkerhet riskerar att försvinna vid överföringar mellan det offentliga och privata 
och att det även uppstår kontroll- och kompetensproblem m.m. Undersökningarna visar att output 
och effektivitet ofta ter sig viktigare än demokratisk process och deltagande och att detta är ett 
skifte som skett under NPM-eran. Dessutom har rättsstaten och det legalbyråkratiska fått en allt 
mindre roll, då det betraktas som alltför kostsamt och ineffektivt. Samtidigt visar forskningen på 
ett förestående POST-NPM där input med någon form av ökat folkligt deltagande genom något 
som kan likna good governence tar form. Där skall även rättssäkerheten åter få ett visst fokus 
liksom öppenhet och ansvarsutkrävande. Kontrollen skall återföras från det privata till det 
offentliga. Dock skall det råda större omväxling och mer balans än tidigare, inte bara rättsstat och 
byråkrati, inte bara marknad och effektivitet, inte bara demokrati och procedur. 

Alla dessa funderingar och frågor samt forskning som diskuterats ovan har lett till 
flertalet frågor och funderingar. Denna uppsats gör inte anspråk på att svara på- och beröra dem 
alla. Det som skall undersökas i debatten rör istället huvuddragen av vad som berörts ovan. 
Förutom att undersöka debatten i generell vy från syftet och den teoretiska ramen presenteras här 
även några generella frågeställningar som anknyter till dessa. 

 
1. Förs det en debatt, och inkluderar den de ovan diskuterade ämnena och 

legitimitetsaspekterna kring input och output, demokrati, samhälleliga offentliga 
värderingar, rättsstat och effektivitet? 

2. Vilka huvudsakliga idéer och argument/tankegångar förs fram? 
3. Påvisar debatten någon rörelse mot POST-NPM? 

 

3 Metod 
 
3.1 Material och urval 
 
När en debatt skall undersökas kan naturligtvis begagnas ett flertal olika sorters källor både i 
pappersform och digitalt, samt även vid andra former av analys, en audiovisuell form. Dock kan 
inte allt undersökas och urval med avgränsningar måste göras för att få ett enhetligt och 
analyserbart område. För denna undersökning har den digitala tidningsdebatten valts. Mer 
specifikt inriktat på debattsidor med debattartiklar som behandlar ämnet NPM och detaljer 
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därikring. Många av dessa artiklar har även funnits tryckta i pappersform i diverse tidningar. 
Anledningen för valet av just debattartiklar för analysen beror i stor utsträckning på deras 
lättillgänglighet både för detta arbete men också för den stora allmänheten. Tidningarna kan 
betraktas som ett folkligt medium och läses av många människor varje dag. Nuförtiden mycket 
enkelt via telefoner och andra elektroniska instrument samt tillika genom den äldre 
pappersbaserade formen. Därför kan det sägas att debatter, idéer och åsikter som presenteras där i 
stor utsträckning kan nå allmänhetens ögon. Språket är ofta lättillgängligt och artiklarna riktar sig 
till en större massa. Därför torde dessa artiklar skapa diskussion och tankar hos de som läser dem 
och även forma dem till att tycka och se vissa saker samt tänka i vissa banor som de annars 
kanske inte skulle göra. Detta kan i sin tur även påverka populistiska politiker. Med detta i åtanke 
är förhoppningen därmed att detta urval ska bidra till att stärka och ordna den debatt som 
medborgarna oftast ser och funderar kring genom att tillföra nya synsätt som kanske annars inte 
beaktats.   

Vid urvalet har artiklar sökts fram i databaserna ArtikelSök och Retriever Research. 
Även frisökning i sökmotorn Google har i viss mån begagnats, för att få en överblick av de 
populära resultaten. Sökandet har inte tett sig strukturerat i den mån att någon specifik plan eller 
mall har brukats förutom generella kriterier för urval (se nedan). Sökord som använts har bl.a. 
varit NPM och New Public Management som använts generellt för att finna artiklar som 
diskuterar NPM i ett generellt perspektiv. Dock även i olika kombinationer med ord som 
upphandling, förvaltning, outsourcing, utkontraktering, rättssäkerhet, demokrati, rättsstat m.m. 
Tanken med dessa sökord har varit att försöka få en överblick över debatten inkluderande flera 
områden, även de som inte använt sig av begreppet NPM men diskuterat därikring. 

Då syftet är att undersöka den nuvarande debatten har urvalet avgränsats till 
debattartiklar från år 2013-2016, varför äldre artiklar inte beaktats. Då urvalet även baserar sig på 
lättillgänglighet och synlighet för flertalet läsare har större tidningar premierats vid urvalet i den 
mån det varit möjligt. Med detta menas att unika idéer ej har förkastats även om de kommit från 
mindre tidningar, men att dessa idéer i den mån de förekommit i artiklar i större tidningar 
(exempelvis DN och SVD) har fått företräde. Även nyare artiklar har fått företräde då det är den 
nuvarande debatten som undersöks. Då det även är den generella debatten kring NPM som sökts 
och studerats har även mindre lokala tidningar som diskuterar NPM och dess marknadsmetoder 
på en lokal nivå eller platsspecifik nivå uteslutits, endast de som diskuterar kring NPM generellt 
har inkluderats. I urvalets första fas granskades en stor mängd artiklar där urval skedde på basis 
av rubriker och sammanfattningar samt snabba genomläsningar. Därefter valdes ca 50 artiklar ut 
och sparades ned varefter dessa på grund av urvalskriterierna ovan och undersökningens 
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resursbegränsning i en andra fas minskades ned till 20. Förutom de artiklar som valts bort enligt 
kriterierna ovan i andra urvalet har även vissa artiklar valts bort där materialet har befunnits ha en 
stor teoretisk mättnad, vilket särskilt inträffade i en kategori (se resultat och analys). 
 
3.2 Analys och tolkning 
 
Denna undersökning avser sig använda en form av kvalitativ textanalys med systematiserande 
karaktär och idéanalys i fokus. Den kvalitativa textanalysen lämpar sig väl vid de tillfällen där 
olika former av textmassor står i fokus och där det väsentliga innehållet genom textens helhet och 
olika delar skall framhävas. Helheten kan vara bestående av mer än summan av delarna, där vissa 
textpassager kan befinnas viktigare än andra. Texten läses flertalet gånger både översiktligt och 
noggrant ingående, varefter frågor ställs kring dess argumentationer. En undersökning kan då 
syfta till att systematisera innehållet, dvs. att begripliggöra texternas innehåll och lyfta fram de 
klargjorda argumentationerna/tankestrukturerna och ordna dessa logiskt efter teman, vilket är vad 
som önskas i denna undersökning. (Esaiasson et.al, 2012, sid. 210) 

I denna åsyftade systematisering är det framförallt i denna undersökning de centrala 
idéerna i texten som eftersökts. En idé skall här ses som en form av tankekonstruktion som 
erhåller en viss stabilitet och kontinuitet till skillnad från flyktigare tankar, där ”… en 
idé/tankekonstruktion kan vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av 
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla.” (Bergström & Boréus (red.) et.al, sid. 
140). Här eftersökes därmed att enligt uppsatsens syfte föra fram idéerna kring NPM och dess 
argument i en systematisk form som tillåter en överblick av det samlade innehållet och dess 
betydelse som en kvantitativ studie i samma omfattning inte kan, då en räknande kvantitativ 
metod kan missa dessa idéer och argument/tankegångar.  

Vid analys av sådant material kan både mer fasta ramar och mer löst hållna ramar 
användas. Det går att analysera både ett djupare budskap och göra en mer ingående analys och 
tolkning (läsa mellan raderna) men det går även, som i detta fall, att fokusera på de explicita 
budskapen som framträder i texten (Esaiasson et.al, 2012, sid. 221-222). För detta går det även att 
bruka fasta kategorier med bestämda svar eller ett öppet förhållningssätt som tillåter materialet att 
tala (Esaiasson et.al, 2012, sid. 217). I denna undersökning används det öppna förhållningssättet. 
Med detta förhållningssätt görs generella definitioner och förklaringar på begrepp och teorier 
varefter analysen sker mer förutsättningslöst än vid mer strukturerade på förhand bestämda 
kategorier, teorier och svar, varför andra aspekter tillåts lyftas fram (Esaiasson et.al, 2012, sid. 
217). Därmed tillåts texten att tala och de generella argumentationerna/tankegångarna och idéerna 
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formar resultatet genom de explicita budskapen. Vid analys av artiklarna är det huvudbudskapen 
därav som eftersökts (utom ett område där perifera tankar inkluderades, se analys nedan). Därför 
förhåller sig analysen idécentral. Detta skiljer sig från aktörcentrala undersökningar där 
fokuseringen ligger på vem som vad, exempelvis en politiker, för att istället fokusera på just de 
idéer som presenteras oavsett vem som förmedlar dem (Esaiasson et.al, 2012, sid. 218-219). I 
denna undersökning tas ingen hänsyn till vem som säger vad, bara att det sägs och att det kommer 
av det för uppsatsen avgränsade urvalet som utgör kriteriet för vad som kommer med (se rubrik, 
Material och urval, ovan). Tolkningen sker därav genom att läsa texten noggrant där textpassager 
och delar läses och förstås från textens helhet, där i sin tur textens helhet utläses av dess delar 
(Esaiasson et.al, 2012, sid. 223). 

Dessa ovan specificerade metoder och tillvägagångssätt har således flera positiva 
aspekter som innebär att det går att komma nära materialet och se andra saker än vid kvantitativa 
undersökningar. Naturligtvis kan dessa kvalitativa metoder inte sägas vara lika generaliserbara 
som sina kvantitativa motsvarigheter p.g.a. urval, mängd, personlig tolkande analys m.m. vilket 
är dessa metoders stora nackdel (Bryman, 2011, sid. 368-369). Reliabiliteten (undersökningens 
replikerbarhet, samma utfall om den görs på nytt) kan vara låg (Bryman, 2011, sid. 49-50; 368-
369). Validiteten (om man mäter det man avser sig mäta) behöver dock inte i alla lägen vara låg 
(Bryman, 2011, sid. 50). I denna uppsats säkras resultatet och analysen till viss del av de valda 
avgränsningarna och tillvägagångssätten, samt genom att endast en lättare tolkning görs genom 
att det är texternas explicita manifesta budskap som används. Detta innebär att läsare som 
analyserar om samma analyserade texter förmodligen kan se samma budskap som presenterats i 
resultatet. Dock är undersökningen fortfarande kvalitativt subjektiv, varför skillnader alltid lär 
uppstå, särskilt eftersom uppsatsen använt sig av ett öppet förhållningssätt. Dock skall uppsatsens 
resultat inte ses som en allenarådande sanning. Undersökningen måste istället jämföras mot sitt 
syfte, vilket är att ge någon form av överblick samt skapa intresse och debatt. Därför skall 
resultatet endast ses som en mindre del i ett större sammanhang. 

Således har materialet ordnats och analyserats efter metoden ovan: Vid oklara situationer 
där material funnits otydligt eller tvetydigt och ingen klar tanke förmedlats, har denna 
mening/sats/rad istället undvikits för att undvika en ”fel” tolkning. Materialet har dock vid 
läsning granskats flera gånger genom många läsningar där olika stycken och ståndpunkter ställts 
mot varandra och jämförts med helheten i samma text för att därmed få fram textens betydelse 
och huvudsakliga argumentation. Detta har sedan satts i relation till andra texter inom samma 
tema för att därmed få fram en gemensam helhet, mening och idé utan att för den delen i allt för 
stor utsträckning förringa de individuella åsikterna och meningarna. Därefter formades av dessa 
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uttolkade gemensamma tankar/idéer olika teman där de tankarna infördes och idéerna formades i 
sin helhet. Då en del av uppsatsens syfte är att skapa intresse, frågor och debatt har rubrikerna fått 
utseendet av frågor som tillkännager den generella idén och tankegången som framkommer i 
debatten i det området, varför förhoppningen är att läsaren skall reflektera kring dessa. Dessa 
teman innehåller resultatet ordnat uppställt och presenterat genom sammanfattande texter och 
citat som klargör argumentationen. Momentet av temaskapandet följdes sedan av flera 
genomläsningar av det sammanfattade materialet och av artiklarna för att säkerställa att resultatet 
presenterats korrekt och att det inte feltolkats. Dessa idéer och argument/tankegångar har sedan 
setts/analyserats med det teoretiska avsnittet som en form av ögon för tolkning samt genom att 
ställa de givna frågeställningarna till detta textmaterial. 
 

4 Resultat och analys 
 
4.1 Tjänstemannen, kunskapen och etiken. Ett legitimt alternativ till det illegitima och byråkratiska NPM? 
 
I flertalet av artiklarna syns ett samlat fokus gentemot tjänstemannen och dennes utövande, och 
kring effektiviteten och kvaliteten i förvaltningen som sägs ha minskat i och med NPM och det 
kontroll- och rapporteringsbehov detta medfört, samt att mänskliga värderingar trängs undan till 
fördel för ekonomiska. Vid uppsatsens urval av artiklar befanns denna kategori vara den mest 
förhärskade, dvs. vanligast uppkommande vid sökningarna kring NPM debatten. Framförallt 
hanterar debatten/idén områdena vård, omsorg och skola, även om viss generalisering ibland dras 
över andra områden. Debatten tar sig särskilt uttryck genom diskussion kring ökad 
byråkratisering, kontroll, styrning och professionalism.  
 
Widmalm, Widmalm och Öberg (2013) menar att den byråkratiska bördan har ökat i och med 
NPM.  
 
”Oupphörlig resultatmätning har gjort att den byråkratiska administrativa bördan tagit överhanden. 
Kontroll har blivit viktigare än själva ”produktionen” av verksamheten.” (Widmalm, et.al, 2013) 
 
De menar även att den professionelle tjänstemannens åsikt, definition och omdöme om vad som 
är ett gott arbete inte heller får den plats det förtjänar. Detta säger de även bidrar till en ineffektiv 
förvaltning där skattepengar slösas, samtidigt som stora besparingskrav införs och en ovärdig 
hantering av äldre, patienter och elever därmed kan uppstå. (Widmalm, et.al, 2013) 
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Löfven (2013) diskuterar kring samma tema där han påpekar att NPM lett till en ökad 
byråkratisering och detaljreglering där administrativt arbete tar allt mer plats och tjänstemännen 
endast kan arbeta efter strikta dokument.  
 
”Marknadsexperiment har genomförts inom verksamheter som inte har något med marknader att göra.” 
(Löfven, 2013) 
 
Tjänstemännens kunskaper bakbinds genom detaljstyrningen och yrkesetiken tillåts inte träda 
fram i arbetet. Det måste till en ny styrning för att låta tjänstemännens etik och kompetens 
komma fram och stå främst, samt ett nytt regelverk som gör att människa står framför vinst. 
(Löfven, 2013) 

 
”Vi behöver etablera en ny syn på välfärdsprofessionerna. Deras stora kunnande, erfarenhet och yrkesetik 
ska vara vägledande för att höja kvaliteten i välfärden. Det är centralt för att höja resultaten i skolan, 
förbättra vården och för att fler ska ha ett jobb att gå till. Värdet för alla medborgare är tydligt: det ger en 
högre kvalitet samtidigt som det ger en effektivare användning av skattemedlen.” (Löfven, 2013) 

 Ahlin, Dalin, Taxén, Ölmebäck (2015) skriver därvid om liknande tankar inom hemtjänsten, där 
de skriver att det i och med NPM uppstått en detaljreglering genom minutkontrollerade scheman 
som har lett till minskat handlingsutrymme, såväl som otillräcklig flexibilitet för att möta behovet 
hos de äldre.  

 
Debatten tyder på en styrning där effektiviteten och kvaliteten samt det mänskliga bemötandet 
skall ökas och förbättras genom att ge tjänstemännen mer ansvar och frihet att utnyttja sina 
kompetenser och sin yrkesetik. Dessa artiklar är dock ej allenarådande i sin argumentation och 
idé, och resonemangen gör sig tydliga i flertalet artiklar. Övergripande över dessa, kan även sägas 
att skribenterna i artiklarna kring detta tema menar att ett förträngande av de professionella, deras 
erfarenhet, kompetens och yrkesetik genom en alltför tilltagen kvantitativ mätningsiver skapar ett 
illegitimt ineffektivt system som inte i tillräcklig utsträckning bidrar till den av medborgarna 
förväntade och önskade effektiva problemlösningen.  
 
”Tilliten till både effektivitet och kvalitet riskerar att minska om marknadsstyrningen av välfärden tillåts 
fortsätta.” (Mårtensson, 2016) 
 
Systemet kräver en form av kvalitativt arbete inom områdena vård, omsorg och skola som NPM-
metoder inte har hanterat då det kräver en annan form av bedömning och mätning, som inte är 
begränsad till kvantitativa metoder. Tjänstemännen/de professionella skall därmed själva, med 
den speciella expertis de innehar, bedöma verksamheten och vidare delta i samtal och planering 
för dess goda utformande och problemlösning. Citaten nedan exemplifierar tanken något 
tydligare än vad som ovan setts. 



23 
 

 
”Ett starkt skäl till att professioner – tänk till exempel på läkare, advokater, forskare eller lärare – 
traditionellt har en stor grad av självstyre är att resultatet av deras arbete inte enkelt kan utvärderas, vare 
sig av administrativa byråkratier eller av kunder” (Alvehus, Öberg, Englund, Hasselberg, Jonnergård, 
kastberg, Pettersson, Rider & Stenlås, 2013) 
 
”Den kunskap som behövs för att styra verksamheten återfinns oftast hos de som är närmast den.” 
(Andersson, Bolund, Shekarabi, 2016) 
 Samtidigt som detta, tjänstemannens nya roll, kan benämnas som ett nytt system förefaller det 
dock som att idén skall tillåta mycket fri utövning under tjänstemännens egna professionella 
bedömningar, diskussioner och vetande. Varför det ter sig som om det rör sig om något 
avcentraliserat och osystematiskt som genom sin ökade flexibilitet skall stärka den effektiva 
problemlösningen, och därmed synas vara ett legitimt system sett till output. 
 
”Att styra lokala verksamheter med centralt framtagna system är som att hålla ordning på ett barnkalas 
med sms” (Sager & Winberg, 2015) 
 Även om det nämns av vissa att det måste finns någon granskning av tjänstemännen är dock detta 
en mycket begränsad diskussion som inte får något ordentligt fokus i artiklarna. Endast ett fåtal 
nämner något om någon kontroll över tjänstemännen. 
 
”Naturligtvis bör det professionella arbetet utvärderas, men det bör utvärderas kvalitativt…” (Alvehus, 
et.al, 2013) 
 Således går det därmed inte heller att notera att det rör sig om några legala rättsliga idéer eller 
någon särskild diskussion gällande säkerhet och upprätthållandet av en förutsebar förvaltning och 
beslutsfattning när det gäller tjänstemannens och förvaltningssystemets nya makt och utformning. 
Det förutsätts helt enkelt kring denna idé att tjänstemannens etik skall vara tillräcklig för att 
möjliggöra en för folket tillräcklig stor säkerhet och iakttagande av det allmänna bästa och 
individens rättigheter. Således kan här härledas en tanke om att input och rättsstaten till vissa 
delar stärks genom att tjänstemannen svarar för vissa av dessa delar, då denna arbetar efter sina 
etiska riktlinjer, varav tilliten ligger där. Däremot kan en avsaknad av kontroll innebära att denna 
fallerar. Det markerar också en förändring från NPM, där cheferna skulle leda, något som setts 
som problematiskt.  
 
”NPM betonar chefskap på ett abstrakt plan, utan specialkunskaper om verksamheten.”(Eld & Ryd, 2016) 
 Ur en rättsstatlig synpunkt kan dock även tjänstemännens utökade ansvar även betyda en större 
maktdelning, men även motsatsen, en maktkoncentrering, som hotar individen genom risk för ett 
godtyckligt utövande. Allt som allt förefaller det dock klart att idén om tjänstemannens nya 
förtrogenhet huvudsakligen är fokuserad på output som legitimerande verkan. Således kan tanken 
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om tjänstemannens ökade befogenhet stämma överens med medborgarnas ökade fokus och 
värderande av output snarare än input. Det markerar även en ändring gentemot en form av POST-
NPM även om idén går emot den tidigare diskuterade forskningen ovan, som vill påvisa en balans 
mot input. Däremot kan tanken om tillit här införlivas gentemot en ökad tillit till den enskilde 
”byråkraten”. Diskussionen om privata aktörer tycks dock saknas bland argumenten och får inte 
fokus. Därmed uppstår svårigheter i tolkningen av idén då budskapen framhåller tjänstemännen 
men undviker att berätta vilka tjänstemän. Är de som arbetar i det offentliga anställda av stat 
kommun och landsting eller är det de tjänstemän som är anställda genom det privata eller syftar 
de möjligen på båda grupperna och dras därmed både det offentliga och privata över en kam? Ett 
traditionellt synsätt som diskuterades i uppsatsens teoretiska del är att privata organisationer 
arbetar efter vinstintresse och inte i samma utsträckning följer de samhälleliga offentliga hänsyn 
och värderingar som de rättsstatliga organisationerna gör. Då detta inte diskuteras eller klargörs 
är det svårt att säga om idén på det viset syftar mot ett POST-NPM då de privata aktörerna 
kanske fortfarande är aktualiserade i den nya ordningen, varför även de privata tjänstemännen får 
nytt mandat. Därför skulle förändringen vara begränsad till ett förflyttande av tillit, makt och 
flexibilitet åt tjänstemannens håll. Till skillnad från vad som framgick av den tidigare forskningen 
visar denna idé även på minskad kontroll istället för ökad. Rättssäkerhet med god kontroll 
förefaller därmed inte vara värderat som en legitimerande verkan för det goda samhället eller för 
acceptans från medborgarna. 
 
4.2 NPM kan fungera bra? 
 
NPM är bra när det används rätt. Ett fåtal artiklar höjer rösten för att NPM kan fungera bra när 
det används rätt och att det därmed kan leda till att de problem som påtalades i avsnittet om 
tjänstemannen undviks.  

NPM har använts på fel sätt och det har påverkat förvaltningen negativt. Genom att 
använda det i välfärdstjänster som vård, omsorg och skola där den kvalitativa naturen av arbetet 
inte tillåter ett alltför strikt mätande och ekonomiskt tänk. Det måste istället appliceras mer 
nyanserat. (Widmalm, et.al, 2013)  
 
”NPM-modellen har helt tagit över i de delar av vår förvaltning där den allra minst lämpar sig. Där den 
verkligen skulle göra nytta tillämpas den inte alls.” (Widmalm, et.al, 2013). 
 
”Så medan vård, skola och omsorg tvingas underkasta sig sparbeting och ständig resultatmätning finns det 
påfallande brister i kostnadskontroll och uppföljning på infrastrukturområdet.” (Widmalm, et.al, 2013) 
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Eklund och Kelman (2013) menar även de att NPM är legitimt om det används där det passar, 
och framförallt som det är tänkt att användas. De menar även att den valfrihet som idag finns i 
och med NPM i form av empowerment inte fanns förut. De målar upp empowerment som något 
särdeles viktigt för medborgarna. Och att de tidigare var låsta till hur staten tyckte att det skulle 
vara. Därmed framhåller de en tanke om att empowerment som en form av demokrati legitimerar 
förvaltningen. 
 
”Någon valfrihet fanns inte. Den offentliga sektorn ägde så gott som alla sjukhus och skolor. Eleven eller 
patienten fick inte välja utan blev tilldelad skola, vårdcentral och sjukhus. Maktutredningen (1990) 
konstaterade att medborgarna upplevde sig ha mindre inflytande gentemot den offentliga sektorn än mot 
den privata.” (Eklund & Kelman, 2013) 
 Genom valsystemet skall även kostnaderna minska då de som inte konkurrerat tillräckligt väl helt 
enkelt utkonkurreras, något som inte alltid har hänt då vissa verksamheter fortsätter att drivas 
vidare i alla fall. Varför tanken med NPM inte kommit till sin fulla rätt utan istället till vissa delar 
kringgåtts och därmed orsakat dålig och dyr funktion. 
 
”Resultaten måste också få konsekvenser, såsom att bra skolor och sjukhus får mer resurser medan dåliga 
läggs ner.” (Eklund & Kelman, 2013) 
 
Samtidigt framhävs det att NPM även har fungerat ur en ekonomisk vy. Inte minst inom IT-
outsourcing. Vars positiva del går stick i stäv mot de problem som målades upp kring 
upphandling som presenterades i den teoretiska ramen och fallet ASPIRE (se ovan). 
 
”Samtidigt pekar flera analyser, däribland från E-delegationen, på att outsourcing av IT-verksamhet kan 
generera besparingar på mellan 10 och 25 procent inom offentlig sektor. Pengar som i stället skulle kunna 
användas för att stärka välfärdstjänster inom till exempel skola och äldreomsorg.” (Brandt, 2014). 
 
”Hur har det gått? I flera fall har resultaten blivit de avsedda. Valfriheten har ökat, medborgarna känner 
sig mindre maktlösa gentemot skola och sjukvård. Produktiviteten har ökat. Vårdköer har kortats.” 
(Eklund & Kelman, 2013) 
 
Således finns det positiva delar och tankar med NPM som ett legitimt system både för 
demokratiskt medborgerligt inflytande, likväl som genom effektiv problemlösare. Dock pekar 
debatten här på ett förnyat användande av NPM där hanteringen dels situationsanpassas men 
också organiseras och brukas på rätt sätt. Det kan sammanfattningsvis tolkas som att skribenterna 
pekar på att ett implementeringsfel skett vid marknadiseringen av offentliga tjänster, varför NPM 
inte bör överges för tidigt, men omstruktureras. Dock bör det nämnas att de tankar som förs fram 
mer eller mindre endast radar upp sådant som NPM teoretiskt skall leva upp till, varför 
argumenten inte är nya. Dock går det även att med ett kritiskt öga ifrågasätta om NPM metoder 
överhuvudtaget går att applicera i verkligheten, på den offentliga förvaltningen på ett praktiskt 
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plan, och att detta kanske uttryckts i och med den kritik mot NPM som syntes i föregående avsnitt 
ovan. Klart är att de två segmenten går emot varandra, där idén om tjänstemannen ovan tycks få 
mer utrymme i debatten. NPM framhävs här dock som ett system som legitimerar genom både 
effektivitet och demokrati, när det används på rätt sätt. Därmed presenteras här ej en tanke om att 
gå mot POST-NPM, utan vidare mot ett korrekt användande av NPM där appliceringsfelen reds 
ut och legitimitet skapas genom ett effektivt system med inslag av medborgerligt val. 
 
4.3 Perspektiv på upphandling: Eftertänksamhet, krav och ordning tillräckligt för ett gott samhälle? 
 
Ämnet upphandling har även berörts i vissa artiklar. Flera problem påminner om det som skrevs 
angående outsourcing och upphandling i teoriavsnittet ovan. Dessa följer inte en lika tydlig och 
klar gemensam linje som debatten om tjänstemannen gör och är ej heller lika framträdande. Dock 
tas ett antal samhällsrelaterade problem upp, inte sällan i relation med sociala krav och goda 
samhällsaspekter/offentliga värden. Framförallt framhävs de villkor som anställda till privata 
företag måste underkasta sig och lönefrågor, dock även social hänsyn mer generellt, med det goda 
samhället i fokus. I viss mån berörs områdena skola, vård och välfärd, dock inte i lika stor 
utsträckning som i diskussionen om tjänstemannen. Det som framträder mest här är istället andra 
tjänster gällande bland annat bygg- och infrastruktursindustri såväl som aspekter på IT-
upphandling. Det lägsta priset syns ibland som ett förhärskande problem, då priset sänks på 
bekostnad av det goda samhället. 

Lindholm, Pelling och Rudén (2015) och Andersson, Hallberg, Mühlenbock, Nilsson 
och Piper (2015a)(2015b) och Adlercreutz, Adrell, Daneshpip, Hama Ali, Hjertén, Karlsson, 
Larsson, Moldén, Lidén, Schreiber och Svedberg (2015) diskuterar alla i en serie artiklar kring 
det sociala ansvaret vid upphandling. De framhåller vikten av att sociala villkor borde beaktas i 
kontrakten. De uttrycker bl.a. en oro kring att villkoren för anställda inom de privata företagen 
blir dåliga när den billigaste aktören väljs. Funderingar presenteras även när det gäller arbetsmiljö 
hänsyn samt när det gäller inkludering av mindre företag och lokala aktörer. Framförallt målas 
problemet upp som ett lagstiftningsproblem. 
 
”Det primära problemet med krav på sociala hänsyn i offentlig upphandling är emellertid att det är oklart 
vilka krav som upphandlande myndigheter får ställa på företag och under vilka förutsättningar kraven får 
ställas.” (Andersson, et.al 2015a) 

 
Liknande tankar om det som berördes om kontraktsproblem i början av uppsatsens teoretiska del 
ovan återfinns i debatten. Det blir svårt att skriva bra kontrakt samtidigt som lagstiftningar och 
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krav skall beaktas. Som en lösning sägs bland annat, relaterat till villkor för anställda och 
konkurrens, att brukandet av kollektivavtal i kontrakten skulle kunna förbättra situationen. 
Dessvärre är inte det förenligt med EU:s lagstiftning. Det goda kontraktet som är bäst för 
samhället är därför svårt att uppnå. Samtidigt är risken att för stora krav stänger ute mindre 
företag och verksamheter från konkurrensen. 
 
”Risken är stor att det kommer att saknas garantier för att myndigheternas krav är förenliga med 
lagstiftning eller med andra myndigheters krav eller att kraven får rimliga konsekvenser på marknaden i 
övrigt.” (Andersson et.al, 2015a) 
 En oro framträder i artiklarna om att lagar inte följs, att det råder rättsosäkerhet, dvs. en 
oförutsebarhet vid upphandling. Bland annat uttrycks en önskan om ny lagstiftning på området 
som klargör vad och hur man kan göra.  
 
”Lagstiftaren måste därför nu ta sitt ansvar och i lag klargöra vilka sociala krav som upphandlande 
myndigheter kan ställa vid offentlig upphandling.” (Andersson et.al, 2015b) 
 Däremot önskas även i större utsträckning av Adlercreutz et.al (2015) att mer rådgivning ges och 
att problematiska frågor hanteras med hjälp av regerings nybildade upphandlingsmyndighet. De 
hävdar att lagstiftning kan vara problematisk och att kraven måste vara anpassningsbara. Ur deras 
argument kan även tolkas en tanke om att flexibilitet är viktigt för att kunna göra goda avtal. Här 
återkommer även återigen tanken om svårigheten med att upprätta exakta kontrakt, att det helt 
enkelt inte är möjligt för att det är många aspekter som måste beaktas. 
 
”Att i lag konkretisera exakt vilka villkor som det får uppställas krav på vid offentliga upphandlingar låter 
sig inte göras. Sociala krav ska alltid anpassas efter kontraktsvärde och kontraktföremål för att främja en 
sund konkurrens.” (Adlercreutz et.al 2015) 
 Törnwall (2014) skriver även kring ämnet och inkluderar även samtidigt mer explicita kopplingar 
till vård, skola och omsorg, samt gör jämförelser och sätter likhetstecken mellan outsourcing på 
flera plan, däribland IT. Han benämner också svårigheterna i att kontraktera rätt då tjänsterna är 
mycket komplexa, som även kan jämföras med vad som diskuterades i uppsatsens teoretiska del 
ovan. Att det är svårt att göra specifika kontrakt då det hela tiden uppträder risker med att viktiga 
punkter glöms bort. Han hävdar att pris-tänkande kommer före kvalitetstänkande, men samtidigt 
är det svårt att kräva ut ansvar från de privata aktörerna, som endast gör det kontrakten kräver.  
 
”Företag gör det som är lönsamt. Om det inte kostar att bryta mot kraven är risken mycket större att 
leverantören gör just det.” (Törnwall, 2014) 
 Törnvall (2014) har även då väckt en diskussion om att de privata aktörerna opererar efter andra 
motivationer än efter offentliga värden och samhällets bästa, en diskussion som debattörerna till 
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idén om tjänstemannens ökade makt (se ovan) inte aktualiserat, trots att välfärdstjänsterna nyttjar 
privata aktörer i tjänsteutövandet. Han aktualiserar även en tanke om att processen inte alltid ter 
sig viktig i kundens ögon, utan att resultatet är det viktigaste. Samtidigt som det är svårt att 
beskriva verksamheterna. Kunden skall här inte förstås som medborgaren, men företag, 
kommuner och landsting. Likväl uttrycker Törnvall liksom de andra kring upphandling ovan, att 
det måste ställas tydligare krav. 
 
”Det handlar om att ställa tydligare krav så att skattebetalarna får den vård och utbildning de förväntar 
sig.” (Törnwall, 2014) 
 Det rör sig således inte om någon enhetlig idé som skulle vara emot NPM eller marknadsmetoder, 
men ett strukturerande och konkretiserande av handlingar och förbättringar av kontraktsskapande 
samt mer eftertänksamhet liknande vad som diskuterades i uppsatsens teoretiska del angående 
upphandling och rättsstat/värderingar. Kring POST-NPM påpekades även i uppsatsens teoretiska 
del att det skulle innebära ökad kontroll, vilket endast syns i mycket liten utsträckning här. Det 
föreligger ingen tanke om någon stor förändring som pekar mot ett POST-NPM, bara mindre 
revideringar. Däremot föreligger tankar om den nuvarande funktionen som icke legitimerande ur 
ett medborgerligt och samhälleligt värderande perspektiv, där en rättsosäkerhet uttrycks som 
mynnar i att de offentliga och samhälleliga värderingarna och strävan mot det goda samhället 
med goda mänskliga villkor ej överlever transaktionen från det offentlig till det privata och att 
medborgare därmed inte får de kvalitetstjänster eller den trygghet som de önskar. Den effektiva 
problemlösningen blir därmed ineffektiv, och kvaliteten brister. Därför riskerar samhället att i 
flera aspekter bli lidande om inte kraven skärps. 
 
4.4 Demokratiska aspekter: Medborgarinflytande och politikeransvar, en tillräcklig demokratisk process? 
 
God tjänstemannaetik och kunnande till trots, finns det även idéer i perifert seende som förhåller 
sig mer input-inriktade och som åberopar mer inflytande och folkets rättigheter och behov att få 
delta i processer. Vissa anser att vare sig tjänstemännen eller politikerna allenarådande skall 
utforma de offentliga tjänsterna. Folket måste få vara med och styra och utforma den tjänst de 
behöver. Dock bör nämnas att detta framförallt är en bitanke i debatten om tjänstemannen. 
Empowerment förklaras som någonting som därmed till viss del varit bra, men otillräckligt. 
Delaktigheten för medborgarna är för liten. Här ses en idé om en form av utökad version av 
empowerment för folket, som delvis går hand i hand med tjänstemannens nya roll. Särskilt 
flexibiliteten får även här en stor betydelse för legitimerandet av förvaltningen och 
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maktutövningen. Nedan syns ett citat av Ahlin et.al som, förutom tjänstemannens nya roll, anser 
att valfrihet och inflytande för medborgarna i ett mer nära samarbete mellan dem och 
förvaltningen är att föredra för ett effektivt, flexibelt och legitimt system. 
 
”Valfrihet är för många ett eftertraktat värde. Men dagens valfrihet handlar enbart om val av utförare och 
inte om innehållet i vården och omsorgen.” (Ahlin, et.al, 2015). 
 
Även Widmalm et.al (2013) föreslår att medborgarna i viss utsträckning bör få mer att säga till 
om när det handlar om bedömningar av vad som är god kvalitet i samråd med yrkesutövarna. 
Dock bör det tydligt konstateras att denna idé om ett ökat folkligt deltagande i förvaltningens 
arbete är ett argument som inte får mycket plats och är förskjutet till periferin i diskussionen om 
tjänstemannens roll, varför det inte syns som ett viktigt argument för legitimerande och skapande 
av det goda samhället, men förtjänade ett omnämnande. 

En tanke som dock träder fram som ett huvudargument om NPM i ett par artiklar är en 
tanke som rör politiken och demokratin i ett mer politikerprofessionellt perspektiv. Det rör sig om 
tankar kring det professionella politiska arbetet och dess procedur internt i systemet och påverkan 
på förvaltningen. Framförallt framträder en tanke om att politikerna sviker det svenska 
välfärdssystemet genom att fokusera mer på marknad och ekonomi än vad de fokuserar på 
samhällsutvecklande politik, ideologier och övergripande samhälleliga värderingar som mål för 
politiken och förvaltningen. 

 
”Grundläggande värderingar reduceras till fraser och honnörsord.” (Liedman, 2013) 
”Förutsättningen är att det finns två grundläggande enheter i samhället: marknaden och individen.” 
(Liedman, 2013) 

 Sernhede (2014) uttrycker även oro för detta synsätt och att det leder till att den offentliga sektor 
som en gång byggdes upp var ämnad som ett medel och uttryck för en rättvis och rättssäker 
demokrati med sociala och offentliga värderingar idag ej längre svarar för dessa nödvändiga och 
önskade värderingar. 

 
”Offentlig sektors kompensatoriska och därigenom politiska uppdrag har ersatts av ett synsätt där de 
skattefinansierade välfärdstjänsterna betraktas som vilken annan varuproduktion som helst. […] Det 
handlar om mål och resultatstyrning, om konkurrens och lönsamhet.” (Sernhede, 2014) 

 De två författarna vill att politiken på nytt skall beakta de sociala aspekterna och värderingarna 
som tidigare funnits inom politiken, samhället och offentlig sektor men i och med NPM 
reducerats. Politikerna måste ta nytt ansvar för förvaltningen. Det rör sig således inte om något 
förslag mot fler kanaler till makten eller någon form av ökat folkligt styre eller stärkande därav. 
Däremot förespråkas en stärkt politisk kontroll och ansvar med fokusering på värderingar, etiska 
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aspekter, varför tankarna här vittnar om någon form av POST-NPM där en form av input syns 
som viktigare än output då det kan stärka samhället genom politiskt fokus på det allmänna goda. 
En väg bort från den offentliga förvaltningen som den koncern NPM gjort den till.  
 
4.5 Balanserade mellanvägar: En nybyråkratisk rättsstat med balans mellan metoderna säkrar det goda samhället? 
 
Det finns några artiklar som istället för som i flera av de debatterade idéerna ovan ser till en form 
av ny balans i stället för att föredra endera marknad eller professionalism eller traditionell 
byråkrati. Bringselius (2015; 2016a; 2016b) diskuterar kring debatten och behandlar både 
argument rörande professionalism och marknadslösningar samt tillika en rättssäker förvaltning. 
Bland annat hävdar hon att debatten förhållit sig något begränsad i sin omfattning och bredd, där 
NPM begreppet använts som en allt för homogen förklaring då begreppet består av flera 
marknadsidéer. Samhället är komplext och en gruppindelning går inte alltid att göra. Framförallt 
vill Bringselius att debatten skall vara bred och eftertänksam, då alla tankar i NPM metoder inte 
är dåliga. Debatten är dock för polariserad. Det handlar om att göra avvägningar, bl.a. om hur 
mycket granskning som är nödvändig och vilket utrymme de professionella skall få. 

 
”Betydande granskning är nödvändig i en förvaltning som dels har delegerats betydande befogenheter, 
dels har höga ambitioner vad gäller rättssäkerhet, transparens och kvalitet. […]. Med ett mer nyanserat, 
respektfullt och samarbetsinriktat offentligt samtal skulle man sannolikt komma fram till klokare svar än 
vad man gör med dagens polarisering.” (Bringselius, 2015) 

 Bringselius betonar även vikten av upprätthållandet av det professionella arbetet och att de 
professionella bör få mer utrymme men att deras utövande skall vara underordnat rättsstaten och 
därmed medborgarnas rätt till en kvalitativ och förutsebar myndighetsutövning. Dock framhåller 
Bringselius (2016a) att arbetsglädjen och inkluderande av medarbetarna i utvecklingsprocessen är 
viktig för att främja deras arbetsvilja, samtidigt som ett tydligt regelverk gör det lättare för dem 
att fatta beslut och motivera dem inför brukarna. Det måste finnas en balans mellan mätning och 
frihet samt gentemot en strikt byråkrati. Dock måste korrekt myndighetsutövning stå först. 
 
”I offentlig sektor har man ansvar för de absolut svagaste grupperna i samhället och myndighetsbeslut kan 
vara livsavgörande” (Bringselius, 2016a) 
 Bringselius framhåller en nybyråkratisk logik som balanserar det gamla och nya. Den skall 
baseras på rättssäkerhet, transparens och evidens. Som hon hävdar är något centralt och önskvärt i 
en modern demokrati. 
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”Över lag finns det anledning att välkomna dagens ökade fokus på rättssäkerhet, transparens och evidens - 
men också att uppmärksamma den delikata balans som denna trend innebär, såväl i relation till 
professionerna som i relation till marknaden.” (Bringselius, 2016b) 
 Därmed påtalar Bringselius här en argumentation som ligger närmare den tidigare forskningen 
om POST-NPM som presenterades i det teoretiska avsnittet. Inte ett ställningstagande för ena 
eller andra sidan, men för balans mellan dem för att uppnå det bästa och effektivaste resultatet 
utan att för den delen åsidosätta samhälleliga värderingar. Dock bör noteras att Bringselius 
liksom andra skribenter i debatten om tjänstemannen ej kommenterar användandet av privata 
aktörer inom förvaltningen, varför det ej heller här går att uttolka om dessa skall finnas kvar eller 
ej i den nya byråkratin. Tjänstemän och byråkrater benämns endast som sådana och inte huruvida 
de är i privat regi eller ej. Olika former av outsourcing berörs ej heller därtill, vilket kan vara 
något som oavsiktligt eller avsiktligt utelämnats. I den nya rättsstaten framgår ej heller någon 
diskussion om ökat folkligt inflytande som en källa för god samhällsutveckling eller effektiv 
problemlösning. Rättsstat och skyddande av individer och värderingar finns, men ingenting om 
hur folket skall ha makt att delta och påverka den utveckling de vill se. Fokusering ligger därmed 
mot output sidan av makten, där säkerheten och rättvisa värderingar återupprättas genom en viss 
återgång mot rättsstatliga perspektiv som maktdelning och rättssäkerhet. 
 

5 Diskussion och slutsatser 
 
Ovanstående resultat och analys besvarar i stor utsträckning de preciserade frågeställningarna i 
denna uppsats. Frågorna presenteras här igen för läsarens erinring. 
 

1. Förs det en debatt, och inkluderar den de ovan diskuterade ämnena och 
legitimitetsaspekterna kring input och output, demokrati, samhälleliga offentliga 
värderingar, rättsstat och effektivitet? 

2. Vilka huvudsakliga idéer och argument/tankegångar förs fram? 
3. Påvisar debatten någon rörelse mot POST-NPM? 

 
Svaret på den första frågeställningen blir därmed ja. Det förs en debatt som inkluderar nämnda 
perspektiv, dock i mycket olika omfattning, samt något tudelat. Svaret på andra frågeställningen 
framgår tydligt av resultat och analysavsnittets uppställning. Svaret på tredje frågeställningen är 
att ingen renodlad tanke om POST-NPM framträder, vare sig överensstämmande med den 
tidigare forskningen (som även den var otydlig i sin framställning), eller generellt. Det finns dock 
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några olika POST-NPM tendenser varav vissa påminner om de benämnda i den tidigare 
forskningen. Nedan kommer därför de delar som ansetts mest signifikanta och intressanta i 
relation till dessa frågor diskuteras. 

Vad som förefaller vara gemensamt för samtliga debattörer är att ingen egentligen är 
nöjd med hur NPM och marknadsverktygen applicerats på förvaltningen. Alla framhäver sin 
kritik oavsett de ställer sig mer positiva till marknadslösningar eller ej. Det kan även skönjas en 
uppdelning i debatten där skillnader görs mellan förvaltning och förvaltning, där vård, omsorg 
och skola ofta ses som ett segment och resterande tjänster ett annat, exempelvis myndigheter och 
IT-outsourcing. Främst lägger debatten i stor utsträckning fokus på den första kategorin. Möjligen 
går det här att spekulera kring att detta beror på att det är sådana tjänster som medborgarna i stor 
utsträckning kommer i kontakt med och ser dagligen, varför de känner av och ser effekterna 
direkt, till skillnad från om någon myndighet lägger ut någon form av tjänst på entreprenad. 
Möjligen kan det även bero på att medborgarna i dessa tjänster till skillnad från de som bl.a. 
statliga myndigheter kontrakterar ut faktiskt kan ha ett val i och med empowerment, varför 
områdena ter sig mer intressanta. Detta går naturligtvis inte att svara på med materialet till handa, 
men är värt att ägna en tanke då det kan vara en orsak för debattens utformning. Vissa tjänster 
kan komma i skymundan p.g.a. medborgarnas okunskap eller minskade intresse och insyn i dessa 
tjänster. Möjligen är det även därför som ämnet outsourcing debatteras i mindre utsträckning.  

Dock påpekar debatten på området vissa av de observerade svårigheterna med 
upphandling och outsourcing som framgick av den tidigare forskningen i uppsatsens teoridel av 
b.l.a. Furusten (2015) i form av svårigheter med att utkontraktera komplexa tjänster på ett 
rättssäkert sätt som samtidigt säkrar de demokratiska samhälleliga värderingarna. Samtidigt som 
det framgick att ett kringgående av lagarna var nödvändigt för att säkerställa goda villkor. Främst 
rörde debatten här dock värderingar så som goda anställningsavtal, men även rättsliga sådana. 
Där syns en önskan om återtagande av kontroll och om ett återaktualiserande av rättssäkerhet som 
Vries och Nemec (2012) samt Christensen och Lægreid (2011) menade att den nya POST-NPM 
reformen skulle bära med sig. Samtidigt uppdagades dock i den teoretiska delen att även 
tillitsbaserad styrning skulle bära större fokus, vilket kan ses som en motsättning mot ökad 
kontroll? Den tidigare forskningen ter sig därmed otydlig och tvetydig i sin framställning. Dock 
träder debattens argumentation och idé om tjänstemannen här fram som ett tecken på en sådan 
utveckling då tjänstemännen tillnärmelsevis okontrollerat skulle få makten att själva fatta beslut, 
där argumentationen förde fram att kontrollen idag i och med NPM är alldeles för stor (mer om 
tjänstemannen nedan). Detta går därför emot den teoretiska tanken att kontrollen åter skulle 
skärpas i och med POST-NPM.  
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Pekar debatten då mot ett införande av någon sorts POST-NPM? De som menade att 
NPM torde fungera om det användes rätt såg ingen anledning att föra någon sorts POST-NPM 
resonemang, bara en revision. Samma koncept syntes i debatten om upphandling/outsourcing, 
även där bara mindre revideringar. Även om vissa rättsliga aspekter och aspekter för det goda 
samhället kom fram, är förändringen liten gällande dessa kategorier och de kan omgående 
uteslutas då de inte påtalar någon omdanande förändring. Debatten kring tjänstemannarollen 
förefaller vara starkt inriktad mot ett POST-NPM och uttrycker stor kritik mot NPM, dock inte i 
full utsträckning (mer om detta nedan). Debatten kring demokratiska perspektiv uttrycker en 
mycket vag idé om folkligt deltagande, men annars endast om att politikerna skall ta mer ansvar 
och utveckla politiken samt ta ansvar för förvaltningen. Kategorin om en balanserad mellanväg 
och nybyråkratisk rättsstat där Bringselius allenarådande skrivit förefaller egentligen vara den 
mest POST-NPM liknande idé som presenterats då den eftersöker balans mellan marknaden, 
rättsstaten och professionalismen. Även här liksom i debatten kring tjänstemannen förträngs dock 
diskussionen om de privata aktörerna och deras plats i förvaltningen likaså demokratiska 
perspektiv. Då den demokratiska delen av debatten därmed håller sig mycket smal och inte 
framträder i stor utsträckning, eller för den delen får något fokus i resten av debatten förefaller 
det som att huvuddelen av debatten förhåller sig output inriktad och framförallt rör frågor om 
effektiv flexibel funktion och problemlösning som verkan för ett gott och legitimt samhälle. Detta 
istället för en demokratisk inkludering och en tilltagen diskussion mellan medborgare och 
politiker eller för den delen förvaltningen. Att en ökad demokratisk närvaro och inkludering av 
folket skulle kunna vara en lösning för att få igenom folkviljan och forma det samhälle 
modeborgarna vill ha tycks inte vara något som debattörerna anser viktigt. Istället rör det sig mer 
om teoretiska tankegångar där vissa värderingar förknippade med en modern demokratisk stat 
kommer före faktisk demokrati. Medborgarperspektivet får dock ringa plats i debatten i form av 
vad medborgarna skall få att säga till om. Vissa sociala värden och tankar om effektivitet och 
flexibilitet framkommer dock flertalet gånger. 

Marknadsmetoderna tycks inte heller stå i konflikt med det goda samhället och dess 
värderingar enligt debattörerna. Förvisso framhävs vinst som något i vissa fall oönskat då 
ekonomiska perspektiv tenderar att ta för mycket utrymme, så även kontroll. Dock går det av 
argumenten att se att många stora marknadsverktyg inte diskuteras i full utsträckning och att 
debatten förefaller inkomplett på områden kring privata aktörer. 

När det gäller den mest centrala och återkommande idén kring tjänstemannens roll och 
makt tar debattörerna ej upp det som måhända är en mycket viktig del av NPM. Vilket är det 
ovan nämnda brukandet av privata aktörer, som anlitas till en stor del även inom vård, skola och 
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omsorg men även inom andra organisationer och områden. Debatten undviker att tala om ifall det 
rör sig om en återgång till enbart tjänstemän som arbetar i statlig regi eller om det också rör de 
privatanställda tjänstemän som arbetar i den antingen via (LOV) lagen om valsystem eller (LOU) 
lagen om offentlig upphandling utvalda privata organisationen. Debattörerna tycks därmed 
förutsätta att de privatanställda skall arbeta efter samma etiska värderingar utan att något centralt 
kontrollsystem faktiskt ser till att de gör det. Detta trots att det är välkänt att de privata aktörerna 
traditionellt arbetar för ett vinstintresse, medan det offentliga traditionellt arbetar (även enligt lag) 
för det allmänna bästa och inte för ekonomiskt mervärde. De som föreslår denna idé tycks därför 
inte ta hänsyn till de problem och svårigheter som den tidigare forskningen visar på, ej heller vad 
debattområdet kring upphandling samt tidigare forskning visar på, att det behövs tydligare regler, 
ordning, kontroll och eftertänksamhet vid upphandling av det privata för att beakta goda 
värderingar som rättssäkerhet, opartiskhet och transparens m.m. Det kan därför komma att röra 
sig om en privat förvaltning som ägnar sig åt en godtycklig utövning utan kontroll. Förvisso kan 
det innebära möjlighet till stor flexibilitet, men även en icke existerande rättssäkerhet och även 
utan förutsebarhet för medborgarna, vilket skulle kunna betyda att myndighetsutövningen går 
tillbaka till adelssamhället i nivå av säkerhet om det vill sig illa, särdeles eftersom kontroll är 
oönskad och etiska värden är det som skall styra utövningen. Detta gäller även i viss utsträckning 
när det gäller offentligt anställda då det skapar risk för korruption genom skev maktdelning. Är 
god rättssäkerhet och maktdelning samt likabehandling och jämlikhet i utövningen viktiga värden 
för folket innebär det att en omformning av tjänstemannens roll på detta vis kan komma att 
innebära ett för medborgarna illegitimt system. Dock kan debatten på dessa områden upplevas 
förhålla sig mer åt tankar om möjliga effektivitetsvinster snarare än stärkande av demokratiska 
och rättsliga värderingar som orsak till förändring. Det finns dock enligt ovan en del hål i 
resonemangen som ger plats för diskussion och eftertanke. 

Debatten är därmed som tidigare nämnts i stor utsträckning inriktad mot output där den 
effektiva problemlösningen ter sig viktigast för diskussionen samtidigt som debatten fokuserar på 
vissa sociala värderingar och i vissa fall rättsstatliga värderingar med rättssäkerhet och insyn. 
Möjligen kan detta vara tecken på det fokusskifte som skett hos medborgarna från input mot 
output som Dahlberg och Holmberg (2014) samt Gustavsen, Røiseland och Pierre (2014) 
påvisade har skett fortfarande finns kvar, varför det måhända kan färga debatten. Dock framgick 
det av den tidigare forskningen att input sidan fortfarande är av vikt och att den inte helt får 
förringas. Det går dock att konstatera att den nuvarande debatten förhåller sig mycket begränsad 
när det gäller denna del. 
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Sammantaget kan det sägas att debatten (som svaret på frågeställningarna ovan nämnde) 
ej i full utsträckning diskuterar alla aspekter och blir något polariserad samt begränsad i bredd. 
Det kan därför sägas att det finns mycket utrymme för en bredare debatt som inkluderar fler 
värderingar och aspekter och som applicerar dessa på ett bredare plan. Debatten visar på vissa 
tendenser mot ett POST-NPM men tycks idag inte vara emot marknadsmetoder och privata 
aktörer inom förvaltningen. Vissa förändringar stämmer överens med den tidigare forskningens 
tankar om POST-NPM men det är inga rungande förslag som föreslår en stor förändring. På 
grund av att endast vissa debattörer föreslår förändring, och då dessutom inte alltför påtagliga 
eller endast rörande någon detalj i vag utsträckning (som ex. tjänstemannen) är tanken om ett 
POST-NPM idag ännu ej förhärskande. Däremot tycks den i den nuvarande debatten börja 
utvecklas. Artiklarna av Bringselius om en nybyråkratisk rättsstat är nya, varför möjligen 
debatten i framtiden kan komma att utveckla dessa tankar. 

Det urval som gjorts kan naturligtvis inte göra anspråk på att vara representativt, varför 
en generalisering kring resultatet får ses som vag. Dock antyder Bringselius i debatten kring 
mellanvägar och den nybyråkratiska staten (se ovan) att debatten i media ej har förhållit sig 
särskilt bred och att den är något polariserad och skulle behöva mer nyans. Detta faller väl in med 
min bild av debatten. Resultatet lämnar fältet öppet för vidare debatt. Däremot bör även 
poängteras att endast den nuvarande debatten (2013-2016) har beaktas, varför debatten kan se 
annorlunda ut historiskt sätt. Därtill bör det även bemärkas att det finns fler områden där debatt 
förs, exempelvis radio, tv, digitala forum m.m. Därför finns det mycket utrymme att fortsätta 
forska kring denna debatt, samt även andra aspekter. Möjligen kan då denna undersökning utgöra 
en grund eller skapa intresse för en sådan fortsättning och därtill även framhäva vikten av 
värderingar och att undersöka hur de påverkas. Den stora förhoppningen är dock att 
undersökningen skall väcka intresse och skapa mer debatt. Den tidigare forskningen och 
undersökningen visar att värderingar kan bli lidande av ett alltför tilltaget effektivitets- och 
kostnadsminskningsbegär. De offentliga tjänsterna är komplexa och finns för att stärka det 
demokratiska samhället och det allmännas bästa. Därför lämnar jag läsaren med en uppmaning 
om att fundera och debattera kring de i uppsatsen presenterade aspekterna och den offentliga 
sektorn oavsett denne ser rättssäkerhet, demokrati och värderingar eller effektivitet som viktigast. 
Det är upp till medborgaren i ett demokratiskt samhälle att delta i debatten, kräva sin 
demokratiska rätt och bygga det samhälle som denne vill ha. 
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