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Abstract 

 
This study aims to examine if and how New Public Management have affected trust between citizen and the                  
schooling system in Sweden, and how we can understand New Public Managements effects upon trust. The                
study uses statistical data from national surveys (SOM-institute) to analyze how trust towards the schooling               
system has evolved over the years 1986-2000. From the theoretical frameworks of Niklas Luhmann and Bo                
Rothstein, New Public Management is analyzed as to how it might affect trust. The study shows that New Public                   
Management possibly have had an effect on trust between citizens and the schooling system. Also the study                 
concludes that the reforms contain risk factors that poses a real threat towards the trusting relationship between                 
citizen and state. Although factors have been discerned they fail to explain to a satisfying degree how they might                   
affect the schooling system and more extensive research is required as to how we can understand New Public                  
Managements effects upon trust.  
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1. Inledning  
Den offentliga sektorn har sedan slutet av 1980-talet undergått genomgående reformer under            
New Public Management (NPM). Reformerna ämnade att förändra organisationen och          
styrningen av den offentliga sektorn till att mer efterlikna den privata sektorn. Reformerna             
genomsyras av ett fokus riktat mot ökad effektivitet och kvalitet, den idé som låg till grund                
var att sociala framsteg inte kan uppnås utan ökad produktivitet. För att uppnå sociala              
framsteg behövde därför den offentliga sektorn ses över för att kunna utvecklas.            
NPM-reformerna som infördes påverkade förvaltningen i sin helhet, en ny ledningsstil från            
den privata sektorn, explicita resultat och kvalitetsmål samt service och kundorientering utgör            
en del av den nya offentliga sektorns organisation. Den utveckling som reformerna bidrog till              
inom den offentliga sektorn har kritiserats bland annat för att tillit till professionen har bytts               
ut mot resultatstyrning. Förändringen anses gå emot professionens etiska och kvalitativa           
värderingar där rättssäkerheten inom förvaltning blivit ifrågasatt (Agevall, 2005). New Public           
Management har genom transformeringen av den offentliga sektorn påverkat relationen          
mellan frontlinjebyråkrater och medborgarna, där medborgarna har blivit “kunder” och          
förvaltningen “butiker” (Christensen & Lægreid, 2002a). Skolsektorn var det första området           
där NPM-reformerna infördes i en stor skala, 1990-talet kantades av omfattande förändringar            
av skolans organisation och styrning (Stenlås, 2009). NPM-reformerna strävade efter att           
ersätta den hierarkiska byråkratins ineffektivitet mot marknadens effektivitet (Stenlås, 2011).          
Kritik har riktats mot införandet av reformerna då de anses ignorerat potentiella risker för              
dess påverkan av lärarnas arbetsmiljö (Bejerot et al, 2015). Enligt Arbetsmiljöverket (2014)            
utgjorde 90-talet den absolut största försämringen av lärares arbetsmiljö till följd av            
NPM-reformerna. Effekterna av reformerna har påverkat skolsektorn enormt, fler         
arbetsuppgifter och ekonomiska påfrestningar hotar att skada det professionella idealet som           
frontlinjebyråkrater skall uppehålla (Lärarförbundet, 2014).  
 
Tillit kan beskrivas som det enstaka viktigaste elementet inom en demokrati, tillit mellan             
medborgare och makthavare samt tillit mellan medborgare kännetecknar en stark och stabil            
demokrati. Ramírez (2001) för fram att genom att studera olika samhällens historia finns             
kulturer och statsbildningar grundade på tillitsfulla relationer mellan makthavare och          
medborgare vilka tenderar att fungerar bättre och längre än samhällen som inte har byggts på               
tillitsfulla relationer. Inom tillitsforskning separeras tillit in i två dimensioner efter vart tilliten             
riktas. Newton (2001) definierar dimensionerna som social tillit vilket syftar till tillit mellan             
medborgare samt politisk tillit vilket utgör tilliten mellan medborgare och politiska system            
samt politiker. 
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New Public Management utgör ett nytt kapitel för den offentliga sektorn, uppsatsen ämnar             
redogöra för om och hur NPM-reformerna har påverkat tilliten mellan medborgare och            
skolsektorn. Samt om NPM har påverkat tilliten, hur kan vi förstå den påverkan reformerna              
har haft på tilliten. Uppsatsen redogör för New Public Management och dess påverkan på              
skolsektorn genom att undersöka den upplevda tilliten till sektorn innan och efter NPM, detta              
görs genom att analysera data från SOM-institutets nationella undersökningar. För att           
undersöka hur New Public Management kan påverka tillit används förtroendeteoretikerna Bo           
Rothstein och Niklas Luhmann teoretiska arbete för att analysera New Public Managements            
grundkoncept och reformer. Tillit och förtroende är två begrepp som används synonymt inom             
forskningsvärlden, till uppsatsen har även jag valt att använda dessa synonymt. Tillit utgör en              
grundförutsättning för en väl funktionerande demokrati. Begreppet är väl studerat men saknar            
en entydig definition, uppsatsen redogör för valet av teoretiker, begreppets innebörd samt vad             
tillit betyder inom uppsatsens ramar. New Public Management, skolsektorn samt tillit           
redogörs utförligt under avsnittet teori och tidigare forskning.  
 
1.1 Problemformulering 
Den offentliga sektorn utgör en viktig del av samhället, det är genom den som politiska beslut                
tar form och den enskilda medborgaren kommer i kontakt med politiken. New Public             
Management-reformerna inledde ett nytt kapitel för den offentliga sektorn, de kvalitativa           
värderingar som låg till grund för förvaltningen lämnar plats för ekonomiskt motiverade            
värderingar. Skiftet av värderingar samt förändringar av organisation och styrning påverkar           
inte bara den offentliga sektorn utan även dem som kommer i kontakt med den (Agevall,               
2004). Bo Rothstein (2011) anser att tillit är grundförutsättningen för en väl funktionerande             
förvaltning samtidigt som bevis på att förvaltningen utförs väl och uppfyller förväntningarna            
hos medborgarna. Tillit fungerar i den mening som ett mått på hur väl medborgare uppfattar               
att förvaltningen utför sitt uppdrag.  
 
Skolsektorn var det första området där NPM-reformerna infördes på en stor skala, reformerna             
innebar att skolan gick från att vara det mest reglerade området till att bli det mest                
avreglerade området (Stenlås, 2009; Stenlås, 2011). Den professionella identiteten inom          
skolsektorn innefattar kvalitativa kriterier, dessa ersätts av NPM-värderingar i värdekonflikter          
(Stenlås, 2011). Början av 1990-talet var en turbulent period för skolsektorn, enligt            
Arbetsmiljöverket (2014) utgör den perioden den största försämringen av lärarnas arbetsmiljö           
vilket även inte har förbättrats sen dess. Tillit till förvaltningen fungerar som ett bevis på att                
dess arbete utförs väl och uppfyller medborgarnas förväntningar. NPM-reformerna som          
infördes under tidigt 1990-tal inom skolsektorn förändrade sektorn i sin helhet. Hur uppfattas             
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det nya synsätt och den nya praktik som NPM har fört med sig, har tilliten mot skolsektorn                 
förändrats?  
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om införandet av New Public Management-reformerna            
inom skolsektorn under 90-talet har påverkat medborgarnas tillit till skolsektorn. Om New            
Public Management har påverkat tilliten mellan medborgare och skolsektorn, hur kan vi            
isåfall förstå reformernas påverkan på tillit. Genom undersökningen hoppas jag på att kunna             
visa hur reformer som NPM påverkar tilliten mot den offentliga sektorn. Jag väljer att              
redogöra för om och hur NPM har påverkat tilliten mot skolsektorn, i vilken utsträckning och               
om påverkan är av negativ eller positiv natur.  
 
1.3 Frågeställningar 
 

1. Har New Public Management-reformerna påverkat tilliten mot skolsektorn? Och om          
så är fallet, hur har tilliten blivit påverkad? 

 
2. Hur kan vi förstå New Public Management-reformernas påverkan av tillit? 

 
2. Teori och tidigare forskning 
Avsnittet redogör för begreppet tillit och dess innebörd inom uppsatsens ramar. Vidare            
utforskas paraplybegreppet New Public Management, avsnittet behandlar tidigare forskning         
av NPM samt redogör för vad reformerna har påverkat i förvaltningen. NPM delen avslutas              
med kritik och paradoxer som visar på brister inom NPM. Avslutningsvis redogörs för             
NPM:s påverkan på skolsektorn, vad reformerna har resulterat i och hur det har påverkat              
skolsektorn.  
 
2.1 Val av teoretiker 
När det kommer till begreppet tillit finns ingen konsensus gällande dess definition. Många             
hävdar till och med att en entydig definition av begreppet inte är önskvärt. Tillit som fenomen                
har många dimensioner där vi genom att definiera det riskerar att förlora förståelse för dess               
innebörd genom att reducera innebörden (Ramírez, 2001:129). I den här uppsatsen           
presenteras tillitsbegreppet genom två förtroendeforskares arbete om begreppet tillit. Utifrån          
förtroendeforskarnas teoretiska resonemang analyseras New Public Managements       
grundkoncept och reformer. I uppsatsen kommer tillit och förtroende att användas synonymt.  
 

5 



 

Uppsatsen ämnar använda sig av SOM-institutets survey data så valdes två           
förtroendeforskare som benämnts som teoretiska inspiratörer till institutet (Holmberg &          
Weibull 2013b:12). Den första är systemteoretikern och sociologen Niklas Luhmann, hans           
arbete inom statsvetenskap och sociologi erhåller en klassikerstatus. Luhmann (2005)          
presenterar detaljerade beskrivningar av förtroendebegreppet samt även definierar        
motsatsparet misstro och hur dessa relaterar till varandra. Misztal (1996:95f) möter Luhmann            
med en viss kritik där hans syn på förtroendet var att dess främsta funktion var till att                 
reducera social komplexitet, Misztal menar därmed att Luhmann inte täcker alla nödvändiga            
aspekter av begreppet. Ur kritiken mot Luhmann valdes den andra förtroendeforskaren Bo            
Rothstein. Till skillnad från Luhmann fokuserar Rothstein på rollen förtroendet spelar i            
samhället men även i politiska förhandlingar. Därför anser jag att Luhmann och Rothsteins             
teoretiska arbeten kompletterar varandra, Luhmanns detaljerade beskrivningar av        
förtroendebegreppets och misstrons funktioner bidrar med en nödvändig förståelse av          
komplexiteten bakom dess mekanismer. Rothstein bidrar med det Luhmanns teorier saknar           
vilket är samhällsperspektivet.  
 
2.2 Tillitsbegreppet 
“Människor behöver tillit […] Att skapa denna tillit är kanske den viktigaste medmänskliga             
och politiska uppgift som gemenskapen står inför idag” (Borgenhammar 1993:48). 
 
Borgenhammar (1993) uttrycker sig är tillit något fundamentalt som behövs i det vardagliga             
livet såväl som i det politiska. Som tidigare har nämnts i uppsatsen så saknas konsensus runt                
vad tillit innebär samt även att i försök att ringa in begreppet löper risken att förlora                
innebörden. I det här avsnittet kommer jag att redogöra för tillitsbegreppet samt Luhmann             
och Rothsteins syn på förtroende, avsnittet avslutas med en summering av begreppet.  
 
2.2.1 Nivåer och dimensioner av tillit 
Tillit kan ta form på många olika sätt, Misztal (1996:14) argumenterar för att tillitsbegreppet              
kan förekomma på tre olika nivåer. Den första nivån är en funktion som relateras till               
individuella egenskaper såsom samarbetsförmåga, lojalitet och ärlighet. Den andra nivån ser           
tillit som en social resurs som tillämpas på institutioner samt organisationsformer (Misztal,            
1996:14). Den tredje och sista nivån anses värdefull som en allmän resurs som upprätthålls              
genom samhällets medborgares handlingar. Misztal visar genom sina argument på hur tillit            
genom mikronivån kan påverka och medverka i en abstrakt form på makronivå (Misztal,             
1996:14f). Argumentationen som förs kan läsas som en individs upplevelse av möte med en              
förvaltningssektor kan generera mer eller mindre tillit beroende på hur mötet upplevs av             
individen.  
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Newton skiljer mellan två former av tillit beroende på vad den riktas mot, den sociala tilliten                
definieras som att individen omges av människor den kan lita på. Den politiska tilliten              
fokuserar på den upplevda tilliten mellan individ och politiska system, politiker samt hur             
deras arbete utförs (Newton, 2001:211). Likt Newton urskiljer Bretzner (2005:19) två           
dimensioner av förtroende, dessa uttrycks som horisontellt respektive vertikalt som syftar till            
förtroende mellan medborgare samt förtroende mellan medborgare och institutioner. Newton          
(2001) bidrar med insikt till hur relationen mellan social och politisk tillit ter sig. Argumentet               
som förs baseras på att en individs tillit mot politiska system inte leder till någon förutsägelse                
om individens sociala tillit. Newton utvecklar resonemanget genom att hävda att enkätfrågor            
som undersöker social och politisk tillit tenderar att vara svagt relaterade till varandra             
(Newton, 2001:203). Därmed menar Newton (2001) att tillit bör undersökas som ett            
personlighetsdrag och vid en undersökning av social och politisk tillit bör forskaren iaktta             
försiktighet då dimensionerna av begreppet inte behöver vara relaterade till varandra.  
 
2.3 Luhmann och förtroende 
Luhmann såg förtroende som “en kombination av vetande och icke-vetande” (Luhmann,           
2005:47). Förtroende i den mening kan inte motiveras utan att ge den form, detta genom att                
övertrassera den tillgängliga informationen som finns tillgänglig. Luhmanns teoretiska         
antaganden innehar en hög abstrakt nivå när han illustrerar förtroende. Att visa förtroende är i               
Luhmanns mening att blicka in i framtiden och ta ut den i förskott, han menar i den mening                  
att genom att visa förtroende för någon är en förväntning av vad som komma skall samt att                 
detta vägleder individen i beslutsfattande (Luhmann 2005:19). Om individen saknar en           
koppling till beslutssituationen rör det sig inte om förtroende men istället förhoppningar,            
Luhmann argumenterar för att svika ett förtroende leder till större skador än vad sveket skulle               
kunna väga upp för (Luhmann, 2005:44f). 
 
Förtroende kan motiveras, Luhmann beskriver handlingen av att motivera förtroende som ett            
sätt för individen att rättfärdiga sig själv i sociala sammanhang (Luhmann, 2005:44f).            
Individen utgår från symboliska ramverk som tecken, anledningar eller misstanke, görs då            
verkligheten anses vara för komplex för att individen skall kunna “kontrollera den”.            
Användningen av symboliska ramverk blir därigenom verktyg för individen att generalisera           
samt förenkla verkligheten (Luhmann, 2005:52f). Den tes som genomgår Luhmanns          
teoretiska antaganden följer att förtroendets främsta funktion är att reducera den sociala            
komplexiteten (Luhmann, 2005:127). 
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2.4 Rothstein och den sociala fällan 
Den sociala fällan är en metafor som bygger på logiken att alla vinner av att ingå ett                 
samarbete. Om individen inte kan lita på att alla involverade samarbetar blir det därmed              
meningslöst att själv ta del av samarbetet. I den mening blir det då rationellt för individen att                 
inte samarbeta. Från metaforen blir slutsatsen att för effektiva samarbeten mot gemensamma            
mål endast kan uppnås om individen känner att den kan lita på att motparterna är               
samarbetsvilliga. Den sociala fällan slår igen om tillit inte existerar och de involverade             
människorna hamnar i en sämre situation även fast insikten om vinningen i samarbetet             
existerade (Rothstein, 1998:165). 
 
Bo Rothstein (2003) bygger sin teoretiska grund på det sociala kapitalet. Socialt beskrivs som              
relationer mellan individer medan kapital betonas som en tillgång för både människor och             
organisationer (Rothstein, 2003:110). Det sociala kapitalet kan delas in i två dimensioner,            
varav en kvalitativ och en kvantitativ. Den kvalitativa dimensionen innefattar graden av tillit             
individen har mot sina sociala kontakter, detta kan beskrivas som hur väl en individ innehar               
förtroende för en annan. Den kvantitativa dimension refererar till antalet sociala kontakter en             
individ har, den kvantitativa delen lägger ingen vikt på hur stark eller djupgående förtroendet              
är mellan kontakterna (Rothstein, 2003:110f).  
 
Likt Misztal (1996:14) argumenterar Rothstein för att det sociala kapitalet kan återfinnas på             
en individuell samt kollektiv nivå. På samhällsnivån återfinns det sociala kapitalet inom            
sociala relationer och förtroendet inom dessa relationer (Rothstein, 2003:112). Vikten av           
socialt kapital anses avgörande för att lösa problem i samhället, utan socialt kapital kommer              
den sociala fällan att slås igen. Enligt Rothstein skapas socialt kapital genom existensen av              
universella offentliga institutioner (Rothstein 2003:222). Baserat på empirisk forskning ser en           
generös samt väl utbyggd välfärdsstat befolkningen lyckligare med en ökad generell           
livstillfredsställelse (Rothstein, 2011:68). Den främsta funktionen av förtroende anser         
Rothstein vara att vi håller våra sinnen öppna för allt vilket säkrar kommunikation och dialog.               
En förutsättning för att kunna utforma opartiska och universella regelsystem med motstridiga            
aktörer kräver förtroende mot varandra (Rothstein 2003:291). 
 
2.5 Sammanfattning av tillitsbegreppet 
Som avsnittet har visat förekommer tillit på olika nivåer i samhället och tar form både socialt                
som politiskt (Misztal, 1996:14). Luhmann visar genom abstrakta illustrationer hur tillit och            
förtroende motiveras samt upplevs av individen (Luhmann, 2005). Rothstein visar på rollen            
förtroende och tillit spelar i samhället, hur den föds ur universella institutioner och säkrar              
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kommunikation och dialog genom den sociala fällan och socialt kapital (Rothstein, 1998;            
Rothstein, 2003). 
 
2.6 New Public Management 
Den förvaltningspolitik som förs idag föddes ur en lösning som ansågs allomfattande,            
lösningen kan sammanfattas under paraplybegreppet New Public Management, NPM. Även          
om konceptet implementerats olika världen över kännetecknas NPM av utvecklingen mot en            
“supermarket-state”, det vill säga den privata sektorn utgör en förebild för logiken som förs i               
den offentliga förvaltningen (Agevall, 2004). Vad denna utveckling har betytt för den            
offentliga sektorn är att medborgarna blivit “kunder” som väljer tjänster av den            
konkurrerande offentliga förvaltningen “butiker”. Som Christensen & Lægreid (2002a:15)         
uttrycker sig har den demokratiska hierarkin vänts upp och ned. Traditionellt har den             
politiska styrningen byggts på demokratiska mandat från medborgarna, då hierarkin har vänts            
upp och ner, kontrolleras staten nu direkt genom marknadsmekanismer. Den transformerade           
offentliga förvaltningen ser ekonomiska värden och normer i fokus, och där värden och             
normer av icke-ekonomisk karaktär tonas ned (Christensen & Lægreid, 2002a:15). 
 
NPM liknas av Christensen & Lægreid (2002a:19) som en “shopping basket”, med det menas              
att NPM förekommer som en hybridform där ingredienser väljs och tolkas. Grundkoncept            
som inom NPM relateras till det som tidigare nämnts som en utveckling mot             
“supermarket-state” inkluderar koncept som, marknadsorientering och konkurrens,       
ledningsstil hämtad från privat sektor, ökad insyn och kontroll av ledningsarbetet, explicita            
resultat och kvalitetsmål, mätbara standarder med mått för prestation och måluppfyllelse,           
betoning av kontrollen av det som produceras, (output)/ekonomiska incitament, service och           
kundorientering (Agevall, 2004). Genomgående för samtliga av grundkoncepten riktas fokus          
mot ökad effektivitet och kvalitet med en betoning på produktivitet och kostnadseffektivitet.  
 
Den grundläggande idén som förespråkas inom NPM är att sociala framsteg uppnås genom             
en ökning av produktiviteten samt att produktivitetsökningar kräver andra mer förfinade           
metoder för informationsbehandling, organisering samt professionell ledning med utvidgade         
befogenheter. NPM stärker det översta skiktets kontrollfunktioner och ansvar samtidigt som           
kvantitativa resultatindikationer och effektivitetsmål efterfrågas. Decentralisering och       
delegering fungerar som NPM reformernas instrument för att kunna erbjuda bättre tjänster,            
stärka serviceandan och klienternas inställning (Eriksen 1997:105). Dessa instrument är vad           
som används när den offentliga sektorn disaggregeras, dvs. att den bryts ner till olika              
beståndsdelar.  
 

9 



 

2.6.1 Kritik 
New Public Management innehåller en mängd idéer och paradoxer, i den här delen kommer              
fokus att riktas mot dessa idéer och paradoxer som finns inbyggda i NPM-konceptet.  
 
I tidigare avsnitt diskuterades hur medborgaren antagit rollen som kund i NPM-modellen.            
Agevall (2004) diskuterar konceptet av kunden och vem är kunden samt hur kundorientering             
utgör centrala begrepp inom NPM. Vid en närmare anblick blir det svårt att separera vem               
som faktiskt är kund: vem är det som väljer mellan den offentliga verksamhetens “butiker”.              
Beroende på om kunden analyseras genom kundvalsmodellen eller        
beställare-utförare-modellen förändras kunden, vem som faktiskt är kund och vad          
kundorientering innebär blir således problematiskt och motsägelsefullt (Agevall, 2004). 
 
Ett ökat förtroende och tillit till marknaden är en tendens som visat sig inom NPM som en                 
avlastning taktik. Att överlämna mer till marknadens fördelningsmekanism argumenteras för          
att de flest frågor skulle fungera bättre om de förflyttas från politiken (Agevall, 2004). Utöver               
detta sker även en förskjutning från politik till ledarskap, förskjutning benämns som en             
avpolitisering av offentlig verksamhet, detta innebär att man minskar på antalet nämnder            
samt politiker (Montin, 2002:111). “The super market state” är apolitisk och även antipolitisk             
till sin natur (Christensen & Lægreid 2002a:15). Finns det då någon marknad att överlämna              
fördelningsuppgifterna till? Den marknad som NPM-modellen talar om faller kort vid en            
närmare anblick. Marknaden som utgör den centrala punkten för modellen präglas av            
asymmetrisk information, paradoxen ligger i att modellen förutsätter symmetrisk information          
när detta inte existerar. Utöver detta är marknaderna kvasimarknader planerade och skapta            
genom politiska beslut. Marknaden presenteras som en neutral, värdefri och effektiv           
fördelningsmekanism vilket i en perfekt värld den skulle kunna vara (Agevall, 2004). 
 
Som tidigare nämnts i avsnittet bygger NPM-modellerna på disaggregering av den offentliga            
förvaltningen där politik och implementering ska skiljas åt (Christensen & Lægreid           
2002a:20). Det betyder att implementeringsfasen inte ses som en del av politiken, utan som              
funktionerar i en värdeneutral teknisk verksamhet. Den avpolitisering som nämnts av           
förvaltningen sker i själva verket som en politisering av de offentliga verksamheterna. Det             
skiljer sig från ståndpunkten att det skulle bli mindre politik inom de offentliga             
verksamheterna då det istället ökar. Ytterligare problematisering visar sig kring avpolitisering           
när kundorienteringen kolliderar med medborgarrollen. Agevall (2004) menar att         
medborgarna inte använder sig av traditionella politiska kanaler (partier) för att påverka            
politiken när de agerar som kund. Dynamiken mellan medborgare och förvaltning kan            
därmed förändras, då medborgare söker genom förvaltningen att påverka politiken. 
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Politiker skall få större makt över förvaltningen, men ska samtidigt inte lägga sig i, NPM               
förespråkar centralisering samtidigt som de-centralisering (Christensen & Lægreid 2002         
b:111). Exempelvis hur skolan delegeras till kommunen men fortfarande styrs genom           
målstyrning, det betyder att ansvaret faller på kommunen men målen formuleras centralt.            
Folkvalda skall ha större makt över byråkratin, samtidigt ska cheferna få ett större             
handlingsutrymme för att kunna vara proaktiva. Detta visar på motstridigheterna av vad NPM             
förespråkar (Agevall, 2004). Modellen kritiseras även utöver det som tidigare nämnts för att             
vara för ekonomi centrerad, detta anses bekosta de demokratiska värderingar som inte            
tillskrivs någon vikt. NPM kritiseras därmed för att inte beakta de demokratiska kostnaderna             
produktivitet och kostnadseffektivitet kan ha på demokratiska värderingar (Agevall, 2004). 
 
2.7 Skolsektorn och New Public Management 
New Public Management reformerna nådde lärarkåren under 1990-talet där kåren utsattes för            
omfattande förändringar av dess organisation och styrning (Stenlås, 2009). Skolsektorn var           
det första området där New Public Management-reformerna infördes på en stor skala. Sektorn             
hade under 1970-talet utstått kritik från både konservativt samt radikalt håll. Högern menade             
att skolan var allt för dyr och byråkratisk samt erbjöd för lite valfrihet för individen. Vänstern                
kritiserade skolan för att vara auktoritär, odemokratisk och inte erbjöd elever och föräldrar             
tillfälle att medverka. Det resulterade i ett antal reformer som i slutet av 80-talet och början                
av 90-talet transformerade skolsektorn från ett av samhället mest reglerade områden till det             
mest avreglerade området (Stenlås, 2011). 
 
Decenniet som följde formade skolans grund på nytt; skolan kommunaliserades 1991, fritt            
skolval infördes 1992 samt 1994 då en ny läroplan infördes vilket medförde ökad             
individualisering av undervisningen. Stenlås (2011) beskriver transformeringen som att den          
präglas av två reformideologier; den första är av terapeutisk karaktär som centreras runt             
elevens behov, den andra är teknokratisk och betonar betydelsen av effektivitet och            
styrbarhet. Reformideologierna har olika bakgrund och hämtar kraft från olika maktbaser           
med olika politiska värderingar. De visar däremot en rad gemensamma drag, de är             
rationalistiska, individualistiska och manipulativa då det gemensamma målet är att ändra           
lärarnas beteende samt förändra lärarnas professionella värderingar (Stenlås, 2011). Den          
terapeutiska reformrörelsen har varit stark i Sverige särskilt i lärarhögskolor, den statliga            
utbildningsadministrationen samt bland företrädare inom den akademiska disciplinen        
pedagogik (Stenlås, 2009). Den terapeutiska reformrörelsen kan sammanfattas genom         
kampen om undervisningen skall vara centrerad kring eleven och elevens behov eller hos             
förmedlingen av ämneskunskap. Man såg att undervisningen bör centreras runt eleven och            
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därför blev läraryrket pedagogiskt inriktat på bekostnad av det ämnesteoretiska, detta blev            
även den nationella standarden för lärare inom grundskolan så väl som gymnasiet (Stenlås,             
2011). Den teknokratiska reformrörelsen ser sin grund från New Public          
Management-reformerna på 1990-talet. Stenlås (2011) beskriver en basal karaktäristik av          
NPM är dess strävan efter att ersätta den hierarkiska byråkratins ineffektivitet med            
marknadens effektivitet. Den professionella identiteten består av bestämda normer, mål och           
kriterier. NPM representerar värderingar som står bortom de professionella, i värdekonflikter           
ersätter NPM värderingar de professionella (Stenlås, 2011). 
 
Målet med reformerna var att förändra lärarrollen och arbetsmetoderna, genomförandet av           
reformerna ignorerade den potentiella risken för påverkan av arbetsmiljön (Bejerot et al,            
2015). Den största försämringen som påverkat lärarnas arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket          
(2014) skedde under 1990-talet och har inte förbättrats sedan dess. Effekterna på            
skolväsendet påverkar helheten av sektorn, rektorernas arbetssituation har även den          
förändrats sedan reformerna infördes. En rektors arbete beskrivs som en mellanställning,           
arbetet hamnar i ett spänningsfält mellan olika intressen och vars vardagsarbete präglas av allt              
fler arbetsuppgifter. Det ökande antalet arbetsuppgifter för rektorerna kan ses som en direkt             
effekt av administrativa pålagor, som resulterat i ett större ansvar för organisationen samt             
ekonomiska påfrestningar (Lärarförbundet, 2014; Bejerot et al, 2015). Som Bejerot et al            
(2015) konstaterar har rektorernas roll påverkats så att deras chefspositioner inte längre            
stöttar och skyddar de professionella idealen de ska upprätthålla. 
 
New Public Management har förändrat lärarrollen och rektorernas arbetsuppgifter. Det har           
skett genom mål- och resultatstyrning, decentralisering och kommunalisering som drevs          
igenom av finansdepartementet sent 80-tal och tidigt 90-tal (Jarl & Rönnberg, 2010; Stenlås,             
2011). Ansvaret för skolan decentraliserades från staten till kommunen parallellt med           
kommunaliseringen av lärar- och skolledartjänsterna. Målet var att genom decentralisering          
och kommunalisering kunna erbjuda likvärdig utbildning landet över. Dåvarande         
finansminister Kjell-Olof Feldt argumenterade för att staten inte hade de nödvändiga           
ekonomiska resurserna för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning och att kommunerna            
hade bättre ekonomiska möjligheter (Jarl & Rönnberg, 2010). Målstyrning infördes          
förhållandevis lätt i skolan då den tycktes passa väl med skolans arbetsformer. Det statliga              
regelverket minskas väsentligt i och med målstyrning, då mål formuleras och granskas först i              
efterhand. Lärare arbetade redan i samma form genom kontinuerliga efterhandsbedömningar          
som exempelvis att rätta prov och sätta betyg (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995; Jarl &              
Rönnberg, 2010). Målstyrning i relation till lärarprofessionen blir problematisk då          
målstyrning som förvaltningsideologi åtföljs av en granskningskultur. Granskningssamhället        
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genomsyrar samhället, Forsberg och Wallin (2006) menar att det har vuxit fram en             
kontrollregim på skolområdet. Granskningar agerar som underlag för att legitimera beslut och            
lösa problem. Genom decentraliseringsreformerna blev målformulering det viktigaste        
styrmedlet för granskningsstaten. Den centrala tanken är att granskning ger evidensbaserad           
kunskap för förbättring av verksamheten i framtiden. Tanken är att politiska beslut samt             
professionella vardagsbeslut bör baseras på evidens genom exempelvis statistiska evidenstest          
(Jarl & Rönnberg, 2010). Häri ligger riskzonen för konflikt, professionella baserar sina beslut             
genom erfarenhet samt förtrogenhet mot verksamheten. Granskare och beslutsfattare baserar          
sina beslut på evidens, konflikten som kan uppstå kretsar då kring de professionellas             
autonomi. Problematiken uppstår mellan professionellas handlingsutrymme och granskares        
och politiska beslutsfattares krav på dokumentation (Stenlås, 2011). 
 
Stenlås (2011) menar att den absolut viktigaste yrkesgruppen inom alla skolnivåer är lärare,             
att en skola fungerar väl står eller faller på lärarnas engagemang och duglighet. Trots det               
läggs väldigt lite fokus på hur skolreformer påverkat eller påverkar lärarkåren. 
 
3. Metod och Data 
Uppsatsen ämnar undersöka kvantitativ data från SOM-institutets årliga undersökningar för          
att undersöka huruvida New Public Management-reformerna som infördes på 1990-talet har           
påverkat befolkningens tillit till skolsektorn. När analysen är genomförd är min förhoppning            
att kunna redogöra för hur i så fall New Public Management-reformerna har påverkat             
skolsektorn samt om detta har påverkat tilliten till skolsektorn negativt eller positivt. För att              
därefter applicera Luhmann och Rothsteins teoretiska arbete för att analysera hur           
NPM-reformernas effekt på tillit kan förstås. Avsnittet redogör för SOM-institutets          
undersökningar, urval och hur dessa uppnår representativitet. Avslutande presenterar avsnittet          
hur genomförandet av studien genomförts. 
 
3.1 Data 
SOM-institutet vid Göteborgs Universitet genomför enkätundersökningar med syfte att         
etablera tidsserier samt kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på tema            
samhälle, opinion och medier. Undersökningarna genomförs genom formen av postenkät som           
skickades ut till ett riksrepresentativt urval (Holmberg & Weibull, 1986). SOM-institutet gör            
flertalet olika undersökningar men för uppsatsen är det de nationella SOM-undersökningarna           
som kommer behandlas, de nationella undersökningarna görs årligen och startade 1986.           
Undersökningarna som granskas är åren 1986 till 2000 där 1987 valdes bort för uppsatsen då               
året avviker gällande den undersöka frågan och svarsalternativen reducerades till fyra från            
fem. Den undersökta tidsperioden valdes då den fångar förtroende mot samhällsinstitutioner           
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före och efter införandet av New Public Management-reformerna. Frågorna i undersökningen           
anpassas efter åren de görs, delar av undersökningen förblir densamma och förtroende för             
samhällsinstitutioner är en av de konstanta delarna. Från den nationella undersökningen 1998            
utfördes två riksrepresentativa undersökningar, frågorna delades upp mellan två         
enkätformulär som varav omfattar en tredjedel av de gemensamma frågorna. Tyngdpunkten           
för enkätformulären fördelas mellan politik, ekonomi och arbetsliv samt medier, kultur och            
hälsa (Holmberg & Weibull, 1999). Datamaterial från SOM-institutet har en hög trovärdighet            
vilket gör att tidigare studiers trovärdighet ökar (Markstedt, 2012). SOM-institutets material           
används inom såväl forskning som utbildning, institutet släpper årligen analyser av data och             
rapportserier över deras metodologi.  
 
3.2 Urval  
SOM-institutets urval har utvecklats sedan dess start 1986 och fortsätter att göra så. Till året               
1986 bestämdes det att 2500 personer baserade på slumpmässigt urval (OSU) skulle delta i              
undersökningen. Av dessa personer var alla Svenska medborgare mellan åldrarna 15 och 75             
år. Antalet personer var mer än dubbelt så stort jämfört med genomsnittliga            
opinionsundersökningar, valet gjordes av projektdeltagarnas intresse av att i analyserna          
kunna bryta ner materialet och även studera mindre gruppers orientering (Holmberg &            
Weibull, 1986). Från 1992 så ökade antalet till att omfatta 2800 personer mellan 15-80 år               
som är bosatta i Sverige. Den nationella undersökningen 1998 skiljer sig från tidigare då den               
omfattar två riksrepresentativa undersökningar på 2800 personer vardera. Detta tillkom efter           
stort intresse från diverse forskningsprojekt av att delta i den nationella undersökningen            
(Holmberg & Weibull, 1999).  
 
Enkätundersökningar i Sverige brukar resultera normalt i en svarsfrekvens mellan 65 och 75             
procent beroende på typen av svarspersoner, geografiskt område, omfattningen av          
frågeformuläret samt undersöknings frågeområde (Holmberg & Weibull, 1986).        
Undersökningen 1986 resulterade i en svarsfrekvens på 68 procent av nettourvalet, detta            
beräknades på totalurvalet med undantag för de bortdefinierade. Analyser av data materialets            
representativitet ger överlag positiva resultat och studien har anmärkningsvärt lika resultat till            
andra undersökningar (Holmberg & Weibull, 1986; Markstedt, 2012). SOM-institutet arbetar          
aktivt för att undersökningarna ska vara representativa för Sveriges befolkning. Arbetet görs            
genom metodrapporter och detaljerade uppföljningar för att säkerställa att undersökningarna          
uppehåller representativitet. Representativiteten för Sveriges befolkning undersöks efter        
ålder, kön, var i Sverige de bor, valresultat och utbildningsnivå som utvärderas för att              
undersökningens resultat inte snedvrids (Markstedt, 2012; som.gu.se, 2018). 
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3.3 Genomförande 
Analysen utgår från uppsatsens frågeställningar gällande huruvida New Public Management          
har påverkat tilliten till skolsektorn samt hur effekten kan förstås. Genomförandet delas upp i              
två delar som förklarar tillvägagångssättet samt utförandet av studien.  
 

1. För att undersöka om NPM har påverkat tilliten till skolsektorn och om hur den då har                
blivit påverkad, används data från SOM-institutets nationella undersökningar. Den         
nationella undersökningen har sedan 1986 undersökt frågor relaterade till samhälle,          
opinion och media. Som Newton (2001) utvecklar existerar två former av tillit den             
sociala och den politiska tilliten, argumentet som förs är att formerna av tilliten             
tenderar att vara svagt relaterade till varandra och bör beaktas i en enkätundersökning.             
Detta tas i beaktande då den tillit som är av intresse för uppsatsen är den politiska                
vilket är den som behandlas i SOM-institutets nationella undersökningar. För          
uppsatsen undersöks frågan som behandlar förtroende för samhällsinstitutioner med         
den primära frågan uppsatsen utgår från förtroende för grundskolan. Utöver          
grundskolan valdes förtroende för sjukvården och polis till för att i jämförelse med             
grundskolan analysera förtroende över tid. Data som används sträcker sig mellan           
perioden 1986-2000 med avvikande för 1987. Tidsperioden som valts fångar in           
förtroende för samhällsinstitutioner före, under och efter införandet av         
NPM-reformerna. Genom att sammanställa data för tidsperioden undersöks        
medelvärdet av förtroende för de tre samhällsinstitutionerna över tid. Utvecklingen av           
medelvärdet analyseras därefter utifrån NPM-reformernas införande och letar efter om          
införandet har medfört en förändring av medelvärdet av förtroendet för grundskolan.           
Slutligen analyseras förtroende för grundskolan i samspel med förtroende för          
sjukvården och polisen för att undersöka om det sker en generell trend med             
förtroendet över tid för samhällsinstitutionerna eller om NPM-reformerna ligger till          
grund för utvecklingen av förtroendet.  

2. Till undersökningen av hur vi kan förstå New Public Managements påverkan av tillit             
används tidigare forskning och den teoretiska grunden som redogjorts för i           
teoriavsnittet. Tillit utgör det centrala begreppet för uppsatsen och valet av teoretiker            
föll på Rothstein och Luhmanns teoretiska arbete. Båda förtroendeteoretikerna är          
inspiratörer till SOM-institutets undersökningar men valdes efter hur deras teori          
kompletterar varandra. New Public Management-reformerna innebar ett nytt kapitel         
för den svenska förvaltningen, skolsektorn kan argumenteras för att vara ett av de mer              
utsatta förvaltningsområdena av reformerna. Skolsektorn genomgick en       
transformering under 90-talet som såg skolsektorn gå från det mest reglerade           
förvaltningsområdet till det mest avreglerade. Transformeringen av skolsektorn        
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utmärker sig som ett intressant område att utforska då reformerna utmärker sig inom             
sektorn. Till undersökningen av den andra frågeställningen analyseras New Public          
Management-reformerna av skolsektorn genom Rothstein och Luhmanns teoretiska        
arbete för att undersöka hur dessa kan påverka förtroendet och visa på riskfaktorer             
inom NPM.  

 
4. Resultat 
Avsnittet behandlar survey data från SOM-institutets riksundersökningar från åren         
1986-2000, med undantag för år 1987 då de undersökta frågorna avviker. Tre frågor från              
SOM-institutets undersökningar kommer att behandlas; förtroende för grundskolan,        
sjukvården och polisen. Förtroende för grundskolan utgör den primära frågan för uppsatsen,            
resterande används för att sätta förtroende i kontext.  
 
4.1 Förtroende och grundskolan 
För att undersöka New Public Managements effekt på tillit valdes SOM-institutets nationella            
undersökningar ut då de fångar tillit till skolsektorn innan NPM infördes. Frågan som             
undersöks är återkommande för varje år undersökningen gjorts.  
 
I tabell 4.1 (se nedan) visas samtliga av de undersökta åren 1986-2000, exklusive 1987.              
Frågan “Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och              
grupper sköter sitt arbete? Grundskolan” har fem svarsalternativ: Mycket litet förtroende,           
Ganska litet förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska stort förtroende och            
Mycket stort förtroende. Genomgående för samtliga undersökta år fördelas svaren enligt           
normalfördelning. Svaren presenteras i procent och sammanställs under “summa procent” där           
totalen adderas, från den går bortfall att urskilja. 
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Tabell 4.1 Frekvenstabell över förtroende för grundskolan åren 1986-2000. 

Grundskolan Mycket 
litet 

förtroende 

Ganska 
litet 

förtroende 

Varken 
stort eller 

litet 
förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Mycket 
stort 

förtroende 

Summa 
procent 

n Mean Std. D. 

1986 3,2 10,3 21,3 23,4 4,4 62,6 1550 2,75 ,981 

1988 2,9 11,0 21,5 23,3 4,7 63,5 1554 2,75 ,978 

1989 1,8 8,5 20,0 26,9 6,6 63,7 1535 2,56 ,944 

1990 4,5 12,1 35,5 37,0 7,0 96,1 1520 2,69 ,945 

1991 4,5 14,2 34,5 34,9 7,0 95,1 1496 2,73 ,964 

1992 3,5 10,2 33,4 41,0 9,1 97,1 1834 2,57 ,926 

1993 2,9 8,8 36,1 41,1 7,0 96,0 1782 2,58 ,868 

1994 1,6 7,6 32,8 44,5 9,6 96,1 1635 2,45 ,841 

1995 1,8 9,1 32,3 43,7 8,9 95,8 1703 2,49 ,860 

1996 3,8 10,5 34,0 37,8 8,2 94,3 1677 2,62 ,937 

1997 4,3 15,9 32,5 35,5 6,2 94,4 1655 2,75 ,963 

1998 2,9 13,8 34,6 38,8 5,9 96,0 3419 2,68 ,901 

1999 4,1 14,0 34,1 36,4 5,5 94,1 3295 2,73 ,933 

2000 4,8 15,6 36,3 33,0 4,4 94,0 3335 2,82 ,936 
 
Kommentar: Tabellen redogör för frekvens och spridning av förtroende för grundskolan under åren 1986-2000,              
året 1987 valdes bort då SOM-institutets undersökning 87 använde sig av fyra svarsalternativ istället för fem                
som övriga år. Tabellen redovisar frekvensfördelning mellan svarsalternativen; Mycket litet förtroende till            
Mycket stort förtroende i procent. Summa procent visar den totala svarsfrekvensen från vilket bortfall kan               
identifieras. n = antal svaranden. Mean visar medelvärdet för respektive år undersökningen gjordes, ett lågt               
medelvärde är kodat som starkt förtroende medan ett högt representerar ett lågt förtroende. St. D. visar                
standardavvikelsen för respektive år. Missing values har kodats bort för samtliga år som undersökts.  

 
Året 1990 utmärker sig markant från året innan, 1989-1990 ökade summa procent från 63,7              
till 96,1 medan totalen svaranden stannade på 1500. Övergången bröt trenden av låga 60              
procent svarande och högt bortfall för studien, som tabell 4.1 visar efter 1989 sprider sig               
summa procent mellan 94 till 97. Övergången visar sig inte påverka medelvärdet eller             
standardavvikelsen på något definitivt sätt. SOM-institutet fortsätter att utveckla sina          
undersökningar och det visar sig i undersökningen 1998, den undersökta populationen           
dubblas från föregående år från 1655 till 3419 svarande (SOM-institutet, 1986 - 2000             
(exklusive 1987)). Anledningen till fördubblingen var att undersökningen genom stort          
intresse från olika forskningsprojekt att delta i den nationella undersökningen gjorde att            
undersökningen utfördes genom två riksrepresentativa undersökningar (Holmberg & Weibull,         
1999). Ökningen har inte påverkat den undersökta frågan i någon betydande utsträckning.            
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Antalet svarande ökade 1655 till 3419 samtidigt som svarsfrekvensen i procent gick från 94,4              
till 96, medelvärdet gick från 2,75 till 2,68 vilket är mindre förändringar. Störst förändring              
observeras standardavvikelsen som gick från ,963 till ,901. Det lägsta medelvärdet för de             
undersökta åren återfinns 1994 då den uppmättes till 2,45, ett lågt medelvärde representerar             
ett starkt förtroende för institutionen. Högsta medelvärdet observeras år 2000 då värdet            
uppgick till 2,82, ett högt medelvärde representerar ett svagt förtroende för institutionen. Det             
avslutande avsnittet redogör för utvecklingen av medelvärdet (SOM-institutet, 1986 - 2000           
(exklusive 1987)). 
 
4.2 Förtroende och sjukvården 
Som ett komplement till förtroende för grundskolan valdes förtroende för sjukvården. New            
Public Management-reformerna tillämpades i stora drag över hela den offentliga sektorn,           
vilket inkluderar sjukvården. Frågan presenteras i syfte av att jämföra med förtroende för             
grundskolan och därigenom ge perspektiv på utvecklingen av förtroende för den offentliga            
sektorn.  
 
I tabell 4.2 (se nedan) visas samtliga av de undersökta åren 1986-2000, förutom 1987. Frågan               
“Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper              
sköter sitt arbete? Sjukvården” har fem svarsalternativ: Mycket litet förtroende, Ganska litet            
förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska stort förtroende och Mycket stort            
förtroende. Genomgående för samtliga undersökta år fördelas svaren enligt normalfördelning.          
Svaren presenteras i procent och sammanställs under “summa procent” där totalen adderas,            
från den går bortfall att urskilja. Året 1990 utmärker sig från året innan, 1989-1990 ökade               
summa procent från 64,3 till 97,2 totalen svaranden stannade på 1500. Övergången bröt             
trenden av låga 60 procent svarande och högt bortfall för studien, som tabell 4.2 visar efter                
1989 sprider sig summa procent mellan 95 till 98. Övergången tycks däremot inte påverka              
medelvärdet eller standardavvikelsen på något definitivt sätt (SOM-institutet, 1986 - 2000           
(exklusive 1987)). Som visats i tidigare avsnitt fördubblas den undersökta populationen under            
1998 undersökning på grund av ökat intresse (Holmberg & Weibull, 1999).  
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Tabell 4.2 Frekvenstabell över förtroende för sjukvården åren 1986-2000. 

Sjukvården Mycket 
litet 

förtroende 

Ganska 
litet 

förtroende 

Varken 
stort eller 

litet 
förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Mycket 
stort 

förtroende 

Summa 
procent 

n Mean Std. D. 

1986 1,4 3,4 11,0 31,2 17,4 64,3 1592 2,07 ,916 

1988 1,8 5,0 10,4 30,5 16,8 64,6 1581 2,14 ,985 

1989 1,2 4,0 12,7 30,0 16,4 64,3 1549 2,12 ,925 

1990 2,8 8,7 19,8 45,7 20,2 97,2 1537 2,26 ,979 

1991 3,1 9,7 19,3 45,3 19,3 96,6 1520 2,29 ,999 

1992 2,0 5,5 16,0 49,4 25,4 98,4 1858 2,08 ,907 

1993 2,0 5,4 16,9 51,8 22,0 98,2 1823 2,12 ,887 

1994 1,1 3,2 14,4 50,3 29,0 98,0 1668 1,95 ,818 

1995 1,3 4,2 13,7 50,9 27,4 97,6 1734 1,99 ,845 

1996 2,6 7,5 16,3 46,3 23,6 96,3 1714 2,16 ,974 

1997 4,3 10,1 21,4 45,5 15,6 96,9 1700 2,40 1,020 

1998 2,4 7,8 19,2 50,8 17,5 97,6 3477 2,25 ,922 

1999 2,9 8,7 19,3 48,1 16,7 95,7 3354 2,30 ,962 

2000 3,1 10,0 20,6 47,3 15,4 96,4 3417 2,36 ,974 
 
Kommentar: Tabellen redogör för frekvens och spridning av förtroende för sjukvården under åren 1986-2000,              
året 1987 valdes bort då SOM-institutets undersökning 87 använde sig av fyra svarsalternativ istället för fem                
som övriga år. Tabellen redovisar frekvensfördelning mellan svarsalternativen; Mycket litet förtroende till            
Mycket stort förtroende i procent. Summa procent visar den totala svarsfrekvensen från vilket bortfall kan               
identifieras. n = antal svaranden. Mean visar medelvärdet för respektive år undersökningen gjordes, ett lågt               
medelvärde är kodat som starkt förtroende medan ett högt representerar ett lågt förtroende. St. D. visar                
standardavvikelsen för respektive år. Missing values har kodats bort för samtliga år som undersökts. 

 
Ökningen ser inte ut att ha påverkat den undersökta frågan i någon betydande utsträckning.              
Antalet svarande gick från 1700 till 3477 medan summa procent gick från 96,9 till 97,6,               
medelvärdet gick från 2,40 till 2,25 och standardavvikelsen gick från 1,020 till ,922. Det              
lägsta medelvärdet för de undersökta åren återfinns även här 1994 då den uppmättes till 1,95,               
ett lågt medelvärde representerar ett starkt förtroende för institutionen. Det högsta           
medelvärdet återfinns år 1997 då värdet uppgick till 2,40 vilket även var året med den högsta                
standardavvikelsen på 1,020, ett högt medelvärde representerar ett svagt förtroende för           
institutionen. Det avslutande avsnittet redogör för utvecklingen av medelvärdet         
(SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)). 
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4.3 Förtroende och polisen 
Utöver förtroende för grundskolan och sjukvården valdes också förtroende för polisen som en             
del av det empiriska materialet. Det avslutande avsnittet jämför utvecklingen av förtroende            
mellan dessa tre samhällsinstitutioner som sedan analyseras i analysavsnittet. 
 
Tabell 4.3 Frekvenstabell över förtroende för polisen åren 1986-2000. 

Polisen Mycket 
litet 

förtroende 

Ganska 
litet 

förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Mycket 
stort 

förtroende 

Summa 
procent 

n Mean Std. D. 

1986 1,9 4,9 16,5 31,5 9,0 63,8 1580 2,36 ,920 

1988 2,8 6,6 18,2 29,5 7,3 64,4 1577 2,50 ,972 

1989 2,3 5,0 16,2 32,6 8,2 64,3 1550 2,39 ,929 

1990 3,4 9,5 27,6 46,3 10,2 97,1 1536 2,48 ,932 

1991 3,6 10,4 26,6 46,3 10,4 97,3 1530 2,49 ,947 

1992 2,9 8,6 26,0 49,1 11,6 98,3 1856 2,41 ,912 

1993 3,3 7,4 26,9 49,7 10,7 98,0 1820 2,42 ,902 

1994 2,1 5,6 20,6 53,6 15,7 97,6 1661 2,23 ,861 

1995 2,4 8,2 22,2 53,0 12,6 98,3 1747 2,34 ,891 

1996 4,7 11,3 29,4 43,5 7,5 96,4 1715 2,61 ,959 

1997 5,1 14,7 31,2 40,0 5,5 96,6 1694 2,73 ,966 

1998 3,8 12,4 28,1 45,8 7,6 97,7 3480 2,58 ,941 

1999 3,6 10,6 26,9 45,7 9,3 96,1 3365 2,52 ,942 

2000 3,8 11,9 27,9 45,4 7,1 96,0 3405 2,58 ,935 
 
Kommentar: Tabellen redogör för frekvens och spridning av förtroende för polisen under åren 1986-2000, året               
1987 valdes bort då SOM-institutets undersökning 87 använde sig av fyra svarsalternativ istället för fem som                
övriga år. Tabellen redovisar frekvensfördelning mellan svarsalternativen; Mycket litet förtroende till Mycket            
stort förtroende i procent. Summa procent visar den totala svarsfrekvensen från vilket bortfall kan identifieras. n                
= antal svaranden. Mean visar medelvärdet för respektive år undersökningen gjordes, ett lågt medelvärde är               
kodat som starkt förtroende medan ett högt representerar ett lågt förtroende. St. D. visar standardavvikelsen för                
respektive år. Missing values har kodats bort för samtliga år som undersökts. 

 
I tabell 4.3 visas samtliga av de undersökta åren 1986-2000, med undantag för 1987. Frågan               
“Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper              
sköter sitt arbete? Polisen” har fem svarsalternativ: Mycket litet förtroende, Ganska litet            
förtroende, Varken stort eller litet förtroende, Ganska stort förtroende och Mycket stort            
förtroende. Genomgående för samtliga undersökta år fördelas svaren enligt normalfördelning.          
Svaren presenteras i procent och sammanställs under “summa procent” där totalen adderas,            
från den går bortfall att urskilja. Året 1990 utmärker sig markant från året innan, 1989-1990               
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gick summa procent från 64,3 till 97,1 medan totalen svaranden stannade vid 1500.             
Övergången bröt trenden av låga 60 procent svarande och högt bortfall för studien, som              
tabellen visar efter 1989 sprider sig summa procent mellan 96 till 98. Övergången påverkar              
däremot inte medelvärdet eller standardavvikelsen på något definitivt sätt. Som visats i            
tidigare avsnitt fördubblades den undersökta populationen under 1998 undersökning.         
Fördubblingen av de svarande påverkade inte den undersökta frågan i någon betydande            
utsträckning. Antalet svarande gick från 1694 till 3480 medan summa procent gick från 96,6              
till 97,7, medelvärdet gick från 2,73 till 2,58 vilket är mindre förändringar.            
Standardavvikelsen gick från ,966 till ,941 men även den kan bortses då sådana hopp går att                
återfinna i tabell 4.3. Det lägsta medelvärdet för de undersökta åren återfinns även här 1994               
då den uppmättes till 2,23, ett lågt medelvärde representerar ett starkt förtroende för             
institutionen. Det högsta medelvärdet återfinns år 1997 då värdet uppgick till 2,73, ett högt              
medelvärde representerar ett svagt förtroende för institutionen. Det avslutande avsnittet          
redogör för utvecklingen av medelvärdet (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)). 
 
4.4 Utvecklingen av medelvärdet 
Det avslutande avsnittet fokuserar på utvecklingen av medelvärdet för de undersökta           
samhällsinstitutionerna mellan perioden 1986-2000, exklusive 1987. Utvecklingen för        
institutionerna presenteras först var för sig och därefter i relation till varandra.  
 
Tabell 4.4 Diagram över förtroende medelvärden 1986-2000. 

 
Kommentar: Tabellen redogör för medelvärden av förtroende för grundskolan, sjukvården och polisen för år              
1986-2000, exklusive 1987. Y-axeln visar medelvärden, X-axeln visar på året för undersökningen.  
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Tabell 4.4 visar utvecklingen av medelvärdet för förtroende mot de tre           
samhällsinstitutionerna grundskolan, sjukvården och polisen över den undersökta perioden         
med undantag för 1987. Medelvärdet för grundskolan tenderar att förhålla sig sämre än för              
sjukvården och polisen. Utvecklingen av medelvärdet över perioden förhåller sig relativt           
stabilt, det högsta uppmätta värdet för perioden uppgår till 2,82 år 2000 och det lägsta värdet                
2,45 mäts år 1994. Över perioden skiljer sig medelvärdet 0,37 från det högsta respektive              
lägsta värdet. Under den undersökta perioden sticker övergången 1988-1989 ut där           
medelvärdet gick från 2,75 till 2,56. Övergången representerar den högst uppmätta           
förändringen av medelvärdet under den undersökta tidsperioden med en förändring på 0,19.  
Åren 1990 och 1991 ser medelvärdet återgå med 2,69 och 2,73 vilket gör att året 1989                
avviker från resterande år (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)).  
 
Den undersökta tidsperioden kan delas in i tre perioder efter negativa och positiva trender.              
Den första perioden sträcker sig från 1986 till 1991, den perioden kännetecknas av en negativ               
trend där medelvärdet förhåller sig mellan 2,69 till 2,75. Avvikande för den första perioden är               
som tidigare nämnts året 1989, det avvikande medelvärdet bryter trenden men återgår            
följande år. Den andra perioden kännetecknas av en positiv trend som ser medelvärdet             
förbättras, den perioden omfattar åren 1992-1995. I den andra perioden uppmätts det lägsta             
värdet under den undersökta perioden med ett medelvärde på 2,45 år 1994. Perioden ser              
medelvärdet förhålla sig mellan 2,45 till 2,57. Den tredje och sista perioden kännetecknas åter              
av en negativ trend och omfattar åren 1996-2000. Här uppmättes det högsta värdet i den               
undersökta tidsperioden med ett medelvärde av 2,82. Perioden ser medelvärdet försämras           
från 2,62 till 2,82, avvikande för den tredje perioden är året 1998 som såg en mindre                
förbättring av medelvärdet. Som tidigare avsnitt har visat så skedde det en fördubbling av              
svarande för undersökningen 1998 vilket skulle kunna förklara avvikelsen (SOM-institutet,          
1986 - 2000 (exklusive 1987)).  
 
Medelvärdet för sjukvårdens förtroende tenderar att förhålla sig bättre jämfört med           
grundskolan och polisen. Medelvärdet för sjukvården till skillnad från grundskolan visar sig            
mindre stabilt över den undersökta tidsperioden. Det högst uppmätta medelvärdet av           
förtroende för sjukvården uppmättes till 2,40 år 1997 och det lägsta värdet 1,95 år 1994. Över                
den undersökta tidsperioden skiljer sig medelvärdet 0,45 från det högsta respektive lägsta            
värdet. Övergången 1996-1997 uppmäter den största förändringen av medelvärdet med 0,24           
där den gick från 2,16 till 2,40. Som med grundskolan kan även medelvärdet av förtroende               
till sjukvården delas in i tre perioder efter negativa och positiva trender. Den första perioden               
kännetecknas av en negativ trend och omfattar åren 1986-1991. Perioden ser medelvärdet            
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försämras från 2,07 till 2,29. Den andra perioden kännetecknas av en positiv trend och som               
med grundskolan omfattar den åren 1992 till 1995. Perioden uppmäter det lägsta medelvärdet             
för den undersökta tidsperioden med 1,95 år 1994. Medelvärdet i den andra perioden             
förhåller sig mellan 1,95 och 2,12. Den tredje perioden omfattar åren 1996-2000 och visar en               
negativ trend av medelvärdet. Perioden innehar det högsta medelvärdet för den undersökta            
tidsperioden med 2,40 år 1997. Den negativa trenden som perioden visar på bryts av mellan               
1997-1998 där medelvärdet går från 2,40 till 2,25, följande år ser däremot den negativa              
trenden fortlöpa där den går från 2,25 till 2,36 och det positiva inslaget ses som en avvikelse                 
(SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)).  
 
Medelvärdet för polisens förtroende förhåller sig som ett mellanting av grundskolan och            
sjukvården. Medelvärdet för polisen över den undersökta tidsperioden visar sig minst stabilt            
av de tre samhällsinstitutionerna. Det högst uppmätta medelvärdet av förtroende till polisen            
var år 1997 med 2,73, det lägsta värdet mättes år 1994 med 2,23. Över den undersökta                
tidsperioden skiljer det sig 0,50 mellan det högsta och lägsta medelvärdet. Den största             
förändringen av medelvärdet av förtroende för polisen mättes mellan åren 1995-1996 där            
medelvärdet gick från 2,34 till 2,61. Övergången representerar den största förändringen över            
den undersökta tidsperioden med ett värde på 0,27. Till skillnad från grundskolan och             
sjukvården är det svårare att urskilja negativa eller positiva trender med medelvärdet för             
polisen. Utmärkande för den undersökta tidsperioden är åren 1994 och 1995 som mäter de två               
lägsta medelvärdena med 2,23 och 2,34. Från 1996 till 2000 förekommer en negativ trend där               
medelvärdet förhåller sig mellan 2,58 till 2,61. Avvikande för den perioden som även har              
visat sig för grundskolan och sjukvården är året 1997. Medelvärdet för 1997 är det högsta               
uppmätta värdet för den undersökta tidsperioden med ett värde på 2,73 (SOM-institutet, 1986             
- 2000 (exklusive 1987)).  
 
Vid jämförelse av de tre samhällsinstitutionerna går det att urskilja gemensamma trender.            
Förtroende för grundskolan och sjukvården över den undersökta tidsperioden genomgår          
negativa och positiva trender som matchar varandra. Båda institutionerna genomgår en           
negativ trend 1986-1991 som byts av med en positiv trend 1992-1995 och avslutas med en               
negativ trend 1996-2000. Genomgående för grundskolan, sjukvården och polisen så mäts det            
lägsta medelvärdet för den undersökta perioden 1994. Det högsta medelvärdet mäts år 1997             
för sjukvården och polisen, för grundskolan sker det högst mätta medelvärdet år 2000. Tabell              
4.4 visar att förtroende för de olika samhällsinstitutionerna följer gemensamma trender för            
tidsperioden, delvis avvikande från detta är förtroende för polisen. Medelvärdet för polisen            
perioden 1986-1993 visar stabilitet med en förändring av 0,14. Polisen delar däremot den             
sista perioden som har diskuterats tidigare i avsnittet där samtliga av de undersökta             
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samhällsinstitutionerna genomgår en negativ trend men där förtroende för polisen börjar sin            
negativa trend 1995 (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)).  
 
5. Diskussion 
Avsnittet analyserar SOM-institutets data från tidigare avsnitt samt New Public Management           
och dess effekt på skolsektorn genom Luhmann och Rothsteins teoretiska arbete av            
förtroende. Analysen söker att svara på frågeställningarna; Har New Public          
Management-reformerna påverkat tilliten mot skolsektorn? Och om, i så fall hur har tilliten             
blivit påverkad? och Hur kan vi förstå New Public Management-reformernas påverkan av            
tillit? Diskussion avsnittet delas upp i två efter frågeställningarna.  
 
5.1 Har New Public Management påverkat tilliten? 
Uppsatsen har tagit SOM-institutets årliga nationella undersökningar till sin hjälp för att            
besvara frågan. Datan som behandlats sträcker sig mellan åren 1986-2000, exklusive 1987.            
Frågan som undersökts för tidsperioden behandlar förtroende för grundskolan där svarande           
fått möjlighet att gradera förtroendet för institutionen. För uppsatsens syfte att undersöka            
huruvida NPM-reformerna har påverkat tilliten undersöks medelvärdet för åren 1986-2000,          
åren representerar tilliten innan och efter införandet av NPM.  
 
Tabell 5.1 Diagram över förtroende medelvärden 1986-2000. 

 
Kommentar: Tabellen redogör för medelvärden av förtroende för grundskolan, sjukvården och polisen för år              
1986-2000, exklusive 1987. Y-axeln visar medelvärden, X-axeln visar på året för undersökningen.  
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Medelvärdet förhåller sig mellan 1 till 5 där ett lågt medelvärde representerar ett högt              
förtroende och ett högt medelvärde representerar ett lågt förtroende. 
 
Förtroende för grundskolan representerar i studien det generella förtroendet för skolsektorn.           
Beroende på hur medelvärdet för den undersökta tidsperioden förändras går det att urskilja             
om NPM har haft någon effekt på tilliten. Som framgick av resultat avsnittet går det att dela                 
in den undersökta tidsperioden i tre perioder efter negativa och positiva trender. Den första              
perioden sträcker sig mellan 1986-1991 och kännetecknas av en negativ trend. Med en             
negativ trend menas att en del av den undersökta tidsperioden där medelvärdet förhåller sig              
högre. Värt att nämna är att studien inte inkluderar året 1987 eftersom svarsalternativet för              
den undersöka frågan det året avvek från resterande år. Mellan åren 1986-1988 förhåller sig              
värdet till 2,75 vilket tyder på att medelvärdet visar tecken på stabilitet och att exkluderandet               
av 1987 inte avviker i någon betydande grad. Medelvärdet för den första perioden förhåller              
sig mellan 2,69 och 2,75, året 1989 avviker från trenden då det uppmättes en markant               
förbättring av medelvärdet från föregående år. Övergången 1988-1989 såg medelvärdet gå           
från 2,75 till 2,57 vilket är en förändring av 0,18. Den följande undersökningen 1990 såg               
däremot medelvärdet återgå mot tidigare undersökningsår värden med 2,69 och året efter            
2,73, vilket tyder på att 1989 var en anomali (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)).               
Den första perioden som redogjorts för faller innan NPM-reformerna nådde lärarkåren.           
Skolsektorn var det första området där NPM infördes i stor skala, sektorn hade sedan              
1970-talet varit målet för kritik från båda hållen av det politiska spektrumet. Den politiska              
högern kritiserade skolsektorn för att vara dyr och byråkratiskt lagd samtidigt som vänstern             
kritiserade sektorn för att vara auktoritär och odemokratisk. Resultatet av kritiken           
transformerade skolsektorn från ett av samhällets mest reglerade områden till det mest            
avreglerade området (Stenlås, 2011).  
 
Den andra perioden som den undersökta tidsperioden delas in i var av en positiv karaktär och                
omfattade perioden 1992-1995. Den här fyraårsperioden såg medelvärdet sjunka markant och           
det var även under denna period som förtroende för grundskolan visade sitt lägsta uppmätta              
resultat på 2,45 år 1994. Periodens medelvärde förhåller sig mellan 2,45 och 2,57 och visar               
en förbättring från tidigare år (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive 1987)). Under den             
andra perioden infördes NPM-reformer successivt med start år 1991. Skolsektorn          
decentraliserades och ansvaret för skolan föll på kommunen, 1991 så kommunaliserades           
skolan och blev startskottet för de omfattande reformerna. Fritt skolval infördes 1992 och en              
ny läroplan tillsattes 1994 för sektorn (Stenlås, 2011). Övergången 1991 till 1992 såg             
medelvärdet gå från 2,73 till 2,58, kommunaliseringen av skolsektorn såg medelvärdet sjunka            
med 0,15. Medelvärdet under den andra perioden kan ses som en direkt respons till              
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NPM-reformerna och läsas som att reformerna mottogs väl av populationen. Åren 1994-1995            
uppmätte de två lägsta medelvärdena för den undersökta perioden till följd av reformerna.             
New Public Management kan därigenom ses att ha en positiv effekt på tilliten till              
grundskolan vid perioden av införandet. Att populationen mottog NPM-reformerna väl          
behöver inte vara i respons till att reformerna ansågs goda för skolsektorn. Attityderna kan              
även bero på att som tidigare nämnts var sektorn kritiserad och en förändring oavsett karaktär               
ansågs positiv, därmed förändringen av medelvärdet.  
 
Den tredje perioden omfattar åren 1996-2000 och kännetecknas av en negativ trend av             
medelvärdet. Övergången 1995-1996 avslutade den positiva trenden som präglat mitten av           
90-talet där medelvärdet gick från 2,49 till 2,62. Över den tredje perioden förhåller sig              
medelvärdet mellan 2,62 och 2,82, avvikande för perioden är året 1998 som visar ett positivt               
inslag jämfört med föregående år. Övergången 1997-1998 avviker från den negativa trenden            
där medelvärdet går från 2,75 till 2,68, förändring mäter 0,07 och återgår 1999 till 2,73. År                
2000 visar det högst uppmätta medelvärdet för den undersökta perioden med 2,82, vad som              
sker med förtroendet efter detta faller utanför uppsatsens ramar men undersökningen år 2000             
visar tecken på att förtroendet försämras över tid (SOM-institutet, 1986 - 2000 (exklusive             
1987)). Den tredje perioden faller efter införandet av NPM-reformerna, som tidigare har            
diskuterats pågick en positiv trend samtidigt som NPM-reformerna infördes. Efter          
transformeringen av skolsektorn visar uppsatsen att förtroendet för grundskolan återgår mot           
förtroende nivåer som uppmättes innan NPM. Året 2000 visar däremot att förtroendet för             
grundskolan försämras ytterligare under 2000-talet, som nämnts tidigare faller detta utanför           
ramarna av uppsatsen men medelvärdet för år 2000 visar tecken till detta. Att medelvärdet              
däremot återgår mot tidigare medelvärden kan läsas som att den positiva trenden som följde              
implementeringen av NPM-reformerna inte förbättrade förtroendet för skolsektorn. Det skulle          
istället kunna tolkas som att reformerna försämrade förtroendet för skolsektorn om man ser             
till medelvärdet för år 2000. Orsakerna till detta behöver inte vara direkt relaterade till NPM               
men utesluter inte möjligheten att NPM är en del av orsaken.  
 
Utöver förtroende för grundskolan undersöktes även förtroende för sjukvården och polisen.  
Av de tre samhällsinstitutionerna visar förtroende för grundskolan sig mer stabil över tid i              
jämförelse med förtroende för sjukvården och polisen. Generellt visar institutionerna tecken           
på att de relaterar till varandra. Om förtroendet för grundskolan förbättras sker detta generellt              
parallellt med de andra undersökta institutionerna. Förtroendet för grundskolan och          
sjukvården visar detta mer så än polisen som efter 1995 bryter ifrån och hamnar på samma                
medelvärden som grundskolan. Under den undersökta perioden förekommer detta endast för           
polisen mellan åren 1996-1997 som kan ses i tabell 5.1. Institutionerna som tidigare nämnts              
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förhåller sig relativt lika mellan varandra där förtroendet ökar parallellt mellan dem. Det kan              
tolkas som att även fast sjukvården har ett starkare medelvärde än grundskolan så delas              
förtroendet för samhällsinstitutionerna av befolkningen till en viss grad. Det kan ses genom             
att för samtliga institutioner uppmättes det lägsta värdet för den undersökta tidsperioden år             
1994, och det högsta värdet för polisen och sjukvården 1997. Samt att både sjukvården och               
grundskolans medelvärden matchar de positiva och negativa trenderna för förtroendet under           
den undersökta tidsperioden. Vidare leder detta tankarna till att NPM möjligen inte påverkat             
förtroendet för grundskolan då sjukvården och till viss grad polisen har genomgått liknande             
positiva och negativa trender över tidsperioden. Resultatet som visas kan läsas som att             
förtroendet delvis delas av den offentliga sektorn, om grundskolans förtroende ökar sker detta             
även för sjukvården och polisen i de flesta fallen. På grund av det försvåras arbetet att urskilja                 
huruvida NPM har någon effekt på förtroendet för grundskolan. Det är troligt att reformerna              
har haft en effekt på förtroendet men det går inte på något definitivt sätt inom uppsatsens                
ramar att tillskriva NPM som orsak till positiva eller negativa trender av förtroende.  
 
5.2 Hur kan vi förstå New Public Management? 
Den andra frågeställningen: Hur vi kan förstå New Public Management-reformernas          
påverkan av tillit? Använder sig av grundkoncept inom NPM och reformer som analyseras             
utifrån Rothstein och Luhmanns teoretiska arbeten. Avsnittet utvecklar genom teorin hur           
NPM kan påverka tilliten. 
 
New Public Management återfinns världen över där den implementeras efter landets           
förutsättningar, gemensamt kännetecknas konceptet av en utveckling mot en         
“supermarket-state”, där den offentliga sektorn strävar att efterlikna den privata sektorn           
(Agevall, 2004). Det innebär att den demokratiska hierarkin har vänts upp och ned genom att               
medborgare blivit “kunder” och förvaltningen “butiker”. Istället för att den politiska           
styrningen erhåller mandat från medborgarna styrs den nu genom marknadsmekanismer          
(Christensen & Lægreid, 2002a:15). Grundkoncepten inom NPM styrs av ett fokus riktat mot             
ökad effektivitet och kvalitet med en betoning på produktivitet och kostnadseffektivitet. Det            
har gjort att den offentliga sektorn drivs primärt av ekonomiska värderingar och normer på              
bekostnad av icke-ekonomiska värderingar (Christensen & Lægreid, 2002a:15; Agevall,         
2004).  
 
Genom att analysera grundkoncept inom NPM med Luhmanns teoretiska arbete belyses vissa            
aspekter av grundkoncepten och hur dessa kan påverka förtroendet. Luhmann ser förtroendets            
främsta funktion som att reducera den sociala komplexiteten, detta då verkligheten anses för             
komplex för individen att kontrollera. Förtroendet genom Luhmann är en förväntning av            
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framtiden, om denna förväntning inte möts skadas förtroendet mellan individ och institution            
(Luhmann, 2005). Eftersom NPM-reformerna har vänt upp och ner på den demokratiska            
hierarkin så styrs inte längre den offentliga sektorn direkt av staten i samma mening utan av                
marknadsmekanismer. Det innebär att medborgarnas förtroende riktas mot den offentliga          
sektorn trots att sektorn är bunden till marknadsmekanismer. Förändringen kan leda till att             
medborgarnas förväntningar inte möts då de blir felinriktad vilket kan leda till att förtroendet              
skadas. Transformeringen av den offentliga sektorn påverkar dynamiken mellan medborgare          
och staten samtidigt som dynamiken blir problematisk då förvaltningen blir direkt ansvarig            
inför medborgarna. Grundkoncepten inom NPM fokuserar på ekonomiska värderingar,         
genom Luhmanns tes tolkar individer verkligheten genom tecken, anledningar eller          
misstanke. På grund av att NPM betonar vikten av ekonomisk vinning på bekostnad av              
icke-ekonomiska värderingar finns en potentiell risk att skada förtroendet hos medborgarna.           
Då verkligheten anses vara för komplex, tolkas NPM genom hur reformerna uppfattas av             
medborgarna. Om detta skadar förtroendet beror primärt på om reformerna tolkas som            
negativa eller positiva samt om dessa möter förväntningarna hos medborgarna.  
 
Rothstein förklarar förtroendet genom det sociala kapitalet och den sociala fällan. Det sociala             
kapitalet anser Rothstein vara avgörande för att lösa samhällsproblem samt där avsaknaden            
av det resulterar i att den sociala fällan slås igen. Det sociala kapitalet skapas genom               
universella offentliga institutioner baserade på en generös välfärdsstat. Den främsta          
funktionen av förtroendet anses vara till att säkerställa kommunikation och dialog vilket är en              
förutsättning för att kunna utforma opartiska och universella regelsystem (Rothstein, 1998;           
Rothstein, 2003; Rothstein, 2011). Enligt Rothsteins teoretiska arbete blir därmed          
transformeringen av den offentliga sektorn mot en “supermarket-state” problematisk då detta           
innebär att marknadsmekanismer styr den offentliga sektorn. Då den främsta funktionen av            
förtroendet är till för att säkerställa kommunikation och dialog förutsätter detta samarbete och             
tillit. Den sociala fällan riskerar att slås igen genom att medborgare blivit “kunder och              
förvaltningen “butiker” då ekonomiska värderingar och incitament potentiellt riskerar att          
skada förtroendet. Då det sociala kapitalet skapas genom en generös välfärdsstat kan det             
tolkas som att en allt för ekonomiskt driven offentlig sektor hotar det sociala kapitalet vilket               
enligt Rothstein resulterar i att den sociala fällan slås igen. Om man ser till grundkoncepten               
inom NPM genom Rothsteins perspektiv ger det liknande utslag som tidigare analys. Om             
ekonomisk vinning genom effektivitet och produktivitet prioriteras riskerar det att skada           
förtroendet. Om medborgaren inte kan lita på att förvaltningens arbete utförs för            
allmänhetens bästa varför ska då medborgaren själv ta del av samarbetet? Då ekonomiska             
incitament utgör en del av NPM kan detta tolkas som att de anställda inte samarbetar för                

28 



 

allmänhetens bästa utan för egen vinning. Genom Rothsteins perspektiv utgör detta en            
potentiell riskfaktor för att den sociala fällan slås igen.  
 
De ekonomiska värderingarna är typiska för NPM och kan även ses i skolväsendet.             
Skolsektorn har sedan 1970-talet utstått kritik från båda sidorna av det politiska spektrumet,             
vilket resulterade i ett antal reformer som Stenlås (2011) beskriver som två reformideologier             
vilka kom att prägla skolväsendet. Den teknokratiska reformideologin grundades i New           
Public Management-reformerna under tidigt 1990-tal och påbörjade transformeringen av         
skolsektorn. År 1991 kommunaliserades skolan då kommunerna ansågs vara bättre lämpade           
för att erbjuda en likvärdig utbildning. Fritt skolval infördes år 1992 och en ny läroplan               
tillsattes 1994, reformerna utgjorde en stor del av transformeringen av skolväsendet (Jarl &             
Rönnberg, 2010; Stenlås, 2011). Enligt Luhmanns teoretiska perspektiv tolkas reformerna av           
medborgarna, beroende på om kommunalisering ansågs positiv eller att läroplanen sågs           
negativ avgör om NPM-reformerna stärker eller skadar förtroendet. Inom kommunaliseringen          
av skolväsendet avgörs detta av hur väl kommunen faktiskt anpassar sig till att hantera skolan               
samt om kommunen innehar de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda en            
likvärdig utbildning. Utöver hur väl kommunen lyckas utföra sin uppgift förutsätter           
Luhmanns perspektiv att om kommunen inte lever upp till medborgarnas förväntningar           
skadar detta förtroendet, därför avgörs kommunaliseringen av hur väl kommunen lyckas med            
sin uppgift i kombinationen med om kommunen lever upp till medborgarnas förväntningar.            
Rothsteins perspektiv fokuserar istället på processerna som leder upp till kommunaliseringen.           
Finns det tillit mellan motstridiga aktörer för att säkerställa dialog och kommunikation, om             
förtroende inte existerar innebär det en risk för att den sociala fällan slås igen och               
befolkningen får det sämre ställt. Om beslutet av kommunalisering skedde genom tillit            
mellan aktörer utesluter det inte att beslutet kan resultera i något negativt för förtroendet.              
Rothsteins perspektiv menar att förtroendet och det sociala kapitalet inte tar skada av beslutet              
av kommunalisering utan snarare att risken existerar att resultatet av beslutet utgör en             
riskfaktor för förtroendet. 
 
Införandet av målstyrning ansågs passa väl med skolans arbetsformer då lärare redan arbetade             
på samma sätt. Problematiken uppstår när målstyrning blir förvaltningsideologi, det som           
följer målstyrning är en granskningskultur (Forsberg & Wallin, 2006; Jarl & Rönnberg,            
2010). Granskningskulturen förändrar läraryrket då det för med sig nya arbetsuppgifter till            
lärarkåren, det medförde även problematik där de professionellas handlingsutrymme står i           
kontrast till granskares och politiska beslutsfattares krav på dokumentation. Det begränsar de            
professionellas autonomi och riskzonen för konflikt uppstår (Jarl & Rönnberg, 2010). Den            
sociala komplexiteten som Luhmann hänvisar till gör sig känd när man ser till målstyrning              
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och granskningskulturen av skolväsendet. Då medborgarna uppfattar verkligheten genom         
symboliska verktyg kan det läsas som att granskningskulturen uppfattas genom det som            
granskas. Det innebär att då skolans ekonomiska sida utförs väl eller om elevernas betyg              
uppnår en nationell standard tolkas detta av medborgarna. Därför blir outputen av            
granskningen det som medborgarnas förväntningar vilar på. Bristerna av att simplifiera           
granskningskulturen till vad som kommer ur den återfinns i hur den påverkar skolsektorn.             
Granskningskultur som förvaltningsideologi blir problematisk då den medför nya         
arbetsuppgifter, administrativa pålagor och ekonomiska påfrestningar. Det kan ses genom          
Arbetsmiljöverket (2014) som rapporterar om att den största försämringen av arbetsmiljön           
skedde under 1990-talet för skolsektorn och har inte förbättrats sen dess.           
Granskningskulturen blir även problematisk i den mening om det som granskas faktiskt mäter             
något av värde. I skolväsendet ersätter NPM-värderingarna de professionella värderingarna,          
vilket betyder att mätbara resultat som betyg och budget granskas. Vilket exkluderar            
kvalitativa aspekter som inte går att effektiv mätas såsom kvaliteten av undervisningen.  
 
6. Slutsats 
Från den undersökta data går det att urskilja tre perioder med trender, två negativa och en                
positiv trend. Trenderna förhåller sig till införandet av NPM-reformerna och ser ut att ha haft               
en positiv effekt på tilliten. Då den positiva trenden för förtroendet mot grundskolan och              
sjukvården matchar, ifrågasätts om NPM-reformerna är ansvariga för trenden eller om           
bakomliggande faktorer påverkat resultatet. Detta utesluter inte att NPM-reformerna kan ha           
påverkat förtroendet för grundskolan positivt vid införande och negativt i ett längre            
tidsspektrum, men det öppnar för diskussion om utsträckningen av reformernas påverkan.           
Den positiva effekten försvinner efter införande perioden av NPM och går därefter tillbaka             
till tidigare nivåer av tillit. År 2000 visar däremot tecken på att tilliten till skolsektorn               
ytterligare försämras vilket kan läsas som en långvarigare effekt av NPM. Vid jämförelse av              
samtliga undersökta samhällsinstitutioner visar grundskolan och sjukvården matchande        
trender av förtroende. Även Polisen visar tecken på att förtroendet mellan           
samhällsinstitutionerna korrelerar. Detta kan läsas som att förtroendet för en del av den             
offentliga sektorn påverkar helheten av sektorn.  
 
New Public Management innebar ett nytt kapitel för den offentliga sektorn, omfattande            
reformer transformerade förvaltningen till en kvasi-privat sektor. På grund av att den            
demokratiska hierarkin har vänts upp och ned har dynamiken mellan medborgare och stat             
förändrats. Genom Luhmanns perspektiv visades riskfaktorer där förväntningarna riktas mot          
staten och förvaltningen där den offentliga sektorn nu styrs genom marknadsmekanismer.           
Perspektivet visade hur NPM:s ekonomiska värderingar skiljer sig från förväntningarna hos           
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medborgarna samt hur detta skapar en risk för att skada förtroendet mellan medborgare och              
den offentliga sektorn. Medborgarnas förväntningar av den offentliga sektorn utgör den           
centrala riskfaktorn enligt Luhmanns teori, problematiken existerar inom förväntningarna då          
dessa är subjektiva. Rothsteins teori skiljer sig från Luhmanns abstrakta teori och fokuserar             
på samspelet mellan medborgare och stat ur ett samhällsperspektiv. För Rothstein är            
förtroendets primära funktion att säkerställa dialog och kommunikation då detta anses           
essentiellt för att utforma opartiska och universella regelsystem. Av det följer att            
utvecklingen mot en “supermarket-state” blir problematisk enligt teorin då         
marknadsmekanismer styr den offentliga sektorn. Ekonomiska värderingar och incitament         
utgör en potentiell risk för förtroendet då om allmänheten inte kan lita på att förvaltningens               
arbete utförs för allmänhetens bästa varför bör då den individuella medborgaren ta del av              
samarbetet.  
 
Skolsektorn genomgick stora förändringar under början av 90-talet där dess professionella           
värderingar successivt byttes ut mot NPM-värderingar och ideal. Kommunaliseringen av          
sektorn kopplas genom Luhmanns teori till förväntningar samt hur kommunaliseringen tolkas           
av medborgarna. Detta betyder att medborgarnas förtroende för skolsektorn avgörs av hur väl             
kommunen hanterar sektorn samt hur detta mäter sig mot förväntningarna hos medborgarna.            
Därför blir förtroendet en subjektiv tolkningsfråga där medborgarna tolkar hur väl kommunen            
driver skolsektorn samt om detta lever upp till förväntningarna. Rothsteins teori menar att             
kommunaliseringen utgör en riskfaktor för förtroendet då även om beslutet om           
kommunalisering bestämdes enhetligt kan resultatet av beslutet fortfarande medföra negativa          
konsekvenser. Det på grund av att om kommunaliseringen resulterar i negativa konsekvenser            
skadar detta det sociala kapitalet vilket Rothstein anser avgörande för att lösa problem i              
samhället. Granskningskulturen visar sig problematisk genom Luhmanns teori då         
förväntningarna och tolkningarna blir felplacerade. Det betyder att teorin brister genom att            
den simplifierar granskningen till vad den producerar. Teorin bortser från hur           
granskningskulturen påverkar arbetsmiljön inom skolsektorn och därmed vad den för med           
sig. Utöver detta tillskrivs ingen vikt av vad som granskas, vilket betyder att kvantitativt              
mätbara mål granskas som betyg på bekostnad av kvalitativa mål vilket producerar en skev              
bild av sektorn.  
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