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Förord
Denna bok har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Riksban-
kens Jubileumsfond. Forskningen som ligger till grund för boken ut-
fördes i det av fonden finansierade projektet ”Byråkratisering som 
konsekvens av företagsreformer i offentlig förvaltning?” (2007–2010). 
Jag vill här särskilt tacka Bengt Jacobsson, Södertörns högskola, samt 
Rune Premfors, Stockholms universitet, som i sina sakkunnigutlåtan-
den om projektet fann det värt att genomföra.

Mellan 2008 och 2011 har jag också lett ett annat projekt, ”Byrå- 
skapande byråkrater”, generöst sponsrat av FAS (Forskningsrådet för 
 arbetsliv och socialvetenskap). Forskningen från detta projekt kom-
mer att redovisas i andra sammanhang, men det finns även viss redo-
visning i denna bok. 

Jag vill tacka alla dem som ställt upp för intervjuer och observatio-
ner inom projektet. Särskilt vill jag tacka de tre kontaktpersoner vid 
organisationerna jag studerat (en stadsdel, ett sjukhus, ett universi-
tet) som gett mig tillgång till respektive miljö. Eftersom jag har valt 
att anonymisera studien kan jag inte nämna dem vid namn. I detta 
sammanhang vill jag även tacka Björn Selim, student på pol.kand.-
programmet vid Malmö högskola, som hjälpte mig med materialin-
samling i slutskedet av projektet.

Lennart Lundquist, min tidigare handledare vid Lunds universitet,  
och Karl Löfgren, Roskilde Universitetscenter, har gett kritiska och 
konstruktiva synpunkter på manuset, liksom Peter Söderholm, förläg-
gare på Liber. Jag vill också tacka Maria Fritzell för synpunkter. Vid ett 
seminarium på SCORE (Stockholms centrum för forskning om of-
fentlig sektor) hösten 2010, där delar av manuset lades fram, fick jag 
också konstruktiva synpunkter. Jag vill även tacka min storebror, Olle 
Hall, för nyfikenhet, råd och tips under projektets gång.

Slutligen vill jag också tacka min familj, Åsa, Arvid, Erland 
och Edvin, för fler saker än vad som kan nämnas här.

Lund, september 2011
Patrik Hall
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1. Managementbyråkrati

Personalen vid Universitetssjukhuset i Lund (USiL) fick i oktober 
2008 läsa följande uttalande av sjukhuschefen i sitt interna nyhetsbrev:

Lean är USiL:s verksamhetsfilosofi och ska genomsyra allt arbete. 
Divisions- och verksamhetschefer ska arbeta med chefsuppdraget 
på hundra procent. Den som inte accepterar detta måste lämna sitt 
uppdrag. 

Dessa tydliga budskap lämnade sjukhuschef Bent Christensen vid ett 
extrainsatt aulamöte för divisions-, verksamhets- och avdelningsche-
fer samt medlemmarna i centrala samverkansgruppen den 29 septem-
ber. Bakgrunden till mötet var den ekonomiska situationen i Region 
Skåne. Det saknas 1–1,5 miljarder kronor i regionens ekonomi. Genom 
förnyelsearbetet har 600 miljoner kronor visserligen redan hämtats 
hem, men förändringar i regeringens budgetproposition bland annat 
avseende skatter medför att plus vänds till minus. […] Bent Christen-
sens prognos för de närmaste två till tre åren visar att USiL behöver re-
ducera driftskostnaderna med nära 200 miljoner kronor och dessutom 
skapa utrymme för omställningar i storleken ytterligare 200 miljoner 
kronor. 

”Det motsvarar en tioprocentig effektivisering och det är den största  
utmaningen de tio senaste åren. Är det möjligt? Ja, jag menar att vi kan 
klara det, utan tvekan. Men det kräver chefskap till hundra procent och 
att lean är vår filosofi. Det krävs att vi tänker på ett annat sätt.” 

Sjukhusledningen kommer att leda framtagandet av målbilder, plane- 
ra för utbildning av chefer, coacha chefer, implementera performance 
management, delegera och decentralisera. Performance management 
innebär att det blir obligatoriskt att kontinuerligt i vardagen mäta sin 
verksamhet, hur den utvecklar sig i förhållande till målbilden … Bent 
Christensens avslutningsord blev: – Gå hem och fundera på ”Vad kan 
jag göra för mitt sjukhus?”! 
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8 1. MAnAGeMenTByråKr ATI

Divisions- och verksamhetscheferna ska senast torsdag 2 okto-
ber ha tänkt igenom om de är beredda att arbeta med chefska-
pet på hundra procent och därmed ha fortsatt chefsuppdrag. 

Så här dramatiskt låter det ibland när en organisation befinner sig i  
ekonomisk kris. Dramatiken och det höga tonläget är möjligen ett 
tecken på att reformförsöken vid det aktuella sjukhuset också har pro-
blem, men det går inte att ta miste på den maktfullkomliga skärpan i 
detta tonläge – beteckningen ”divisionschefer” för tankarna till krig 
snarare än sjukvård. Liksom i krig är det ledningen som ska ta befälet. 
Ledarskap och ”management” – det vill säga styrning/ledning, någon 
bra svensk översättning finns inte – ses som lösningar på sjukhusets 
ekonomiska problem, och mer specifikt ”lean”.

”Lean production” är en av de senaste i raden av managementme-
toder som introducerats i den offentliga sektorn. Spridningen av me-
toden har varit snabb, och sker genom ett vittförgrenat nätverk av 
konsulter, beslutsfattare, byråkrater och intresseorganisationer såsom 
Sveriges Kommuner och Landsting. En liknande spridningsprocess 
har ägt rum i Danmark. Studerar man det virtuella konsulttorget Le-
anforum (www.leanforum.se) kan snabbheten i denna lean-våg avlä-
sas i termer av hur många svenska bolag och hur många specialiserade 
konsulter inom dessa bolag som jobbar med lean:

Även om dessa siffror nog ska tas med en nypa salt (det finns skäl att 
tro att bolagen överdriver antalet konsulter i sin rapportering) ger de 
ändå en bild av den hektiska aktiviteten på området. Om man får tro 
Leanforum så finns det i Sverige alltså över tusen konsulter enbart 
specialiserade på att sälja lean till olika organisationer. På listan hit-
tar man allt från små bolag med fantasifulla namn såsom Leanladan 

Antal bolag Antal konsulter

Oktober 2008 72 415

Oktober 2009 123 887

Oktober 2010 158 1 173

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   8 2011-09-29   13.28



91. MAnAGeMenTByråKr ATI

och Logistikkirurgerna AB till globala kedjor såsom Deloitte och 
Price WaterhouseCoopers (PwC). Det troliga är också att lean-vågen 
– vilken liksom alla andra managementtrender emanerar från USA –  
ytterst är skapad av USA-baserade konsultfirmor. Konsulternas utbud  
av tjänster skulle emellertid inte finnas om det inte fanns en efter-
frågan. Efterfrågan kommer från beslutsfattare och administratörer 
inom stora företag och offentliga organisationer, eftersom det är dessa 
som har råd att anlita konsulternas tjänster. Som synes av det inledan-
de  citatet har särskilt svensk sjukvård gripits av lean-feber, och det 
har  utvecklats ett speciellt begrepp som heter Lean Healthcare. Lean 
gjorde annars en vända i svensk bilindustri redan för ett par decen-
nier sedan, vilket är naturligt, eftersom metoden från början sägs vara 
hämtad från bilindustrin (”Toyotamodellen”). 

Vad är då lean? En frälsningslära? Ja, det kan nästan låta så. Dess 
företrädare låter ofta som predikanter och de använder sig av mys-
tiska japanska ord såsom gemba och kaizen. Kortfattat kan man säga 
att lean är ett slags nytaylorism (Røvik 2008), det vill säga ett indu-
striellt tänkande där ledtider minimeras och lagerhållning optimeras, 
men där arbetsteam har ett större inflytande över produktionsproces-
sen än inom taylorismen. Inom sjukvården innebär detta (i idealfallet) 
att patienten ”processas klart” vid ett enda besök genom att gå mel-
lan olika stationer. Syftet är besparingar, vilket kan förklara dess att-
raktion inom sjukvården, vars kostnadsökningar verkar sakna gränser. 
Att storsjukhus som Lunds universitetssjukhus tänker industriellt om 
sin förnyelse är inte heller konstigt, eftersom organisationen i grun-
den är industriell, något som poängterades redan i P.C. Jersilds (1978) 
omdebatterade bok Babels hus på 1970-talet. Någon äldre läsare minns 
kanske en tv-sketch från detta årtionde med en läkare (spelad av läka-
ren och komikern Moltas Eriksson) som tog emot patienter på ett lö-
pande band, där läkaren precis hann med att ta patienten i handen och 
yttra orden ”Hur var det här då? Jag känner det, ja! Och hur var nam-
net? Jag heter Blom!”, innan det var dags för nästa. När produktionen 
skulle rationaliseras ökade helt enkelt det löpande bandets takt och lä-
karen fick säga sin fras snabbare. Sketchen visar att industriellt nytän-
kande inom vården var lika aktuellt på 70-talet som idag, samt att ett 
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10 1.  MAnAGeMenTByråKr ATI

av dess syften måhända var och är att inordna läkaren i en organisato-
riskt styrbar produktionsprocess. 

Med denna mängd organisationer som säljer och köper lean är det 
troligt att det också finns många olika användningar av lean, det vill 
säga att idén kontextualiseras på olika sätt. Anledningen till det är att 
denna globaliserade idé måste anpassas och översättas till lokala för- 
hållanden och till olika typer av verksamheter. Men det kan också vara 
så att översättningen av idén är beroende av vilken grupp man riktar 
sig till (jfr Vabø 2002). Lunds universitetssjukhus skriver exempelvis 
så här i en folder riktad till patienter som jag råkade få ögonen på när 
jag låg inlagd där 2010:

Universitetssjukhuset i Lund har en verksamhetsfilosofi som heter  
Lean healthcare. Lean har använts internationellt i sjukvården sju–åtta 
år med mycket goda resultat och sprids nu allt fortare. Lean healthcare 
går ut på att medarbetarna själva utvecklar sitt arbete som en naturlig 
del av jobbet. Inom sjukvården handlar det om att lära sig se vad som 
verkligen är till nytta för patienterna, vad som skapar mervärde. Det 
som inte tillför nytta ska tas bort. Också chefernas roll förändras. Deras 
viktigaste uppgift är att skapa en verksamhet med en ständigt ökande 
kvalitet, produktivitet och arbetstrivsel (”Ständigt lite bättre”, broschyr 
om Universitetssjukhuset i Lund).

Här ser vi tendenser till en ”urvattning” (Christensen m.fl. 2005) eller 
förflyttning av budskapet, som kanske har att göra med att broschyren 
påstås vara riktad till patienter. Det framstår som att det inte handlar 
om besparingar och effektiviseringar (vilket det gjorde i det inter-
na nyhetsbrevet, och vilket också är den vanligaste akademiska tolk-
ningen av vad lean går ut på), utan snarare om att patienterna ska få 
det bättre, liksom medarbetarna. Budskapet är positivt, men måste 
också sägas vara diffust. Men den här anpassligheten är viktig när 
det gäller framgångsrika managementtekniker – modellerna ska vara 
verksamhetsoberoende, det vill säga kunna anpassas till vilken verk-
samhet som helst, och de ska lätt kunna ”resa” mellan olika organisa-
toriska sammanhang (Røvik 2000). På detta sätt kan de genomföras i 
en mångfald organisationer. Sjukhuschefen hävdade i sitt brev att lean 
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1 .  MAnAGeMenTByråKr ATI 11

är lösningen på de ekonomiska problemen, men när jag hörde strate-
gichefen (som ledde arbetet med att implementera lean) föreläsa om 
lean, nämndes ekonomin inte alls. Där var lean i stället en lösning på 
långa väntetider, kaotisk organisation samt kunders och medarbeta-
res missnöje. Samma perspektiv som i broschyren återkom alltså. Fö-
rebilden var Toyota och det svenska framgångsexemplet var Scania 
i Södertälje. På Toyota och Scania är kunder och medarbetare alltid 
nöjda, eftersom de använder sig av lean, enligt strategichefen.

Budskapens olika kontextualisering kan alltså ha att göra med till  
vilken krets de riktar sig. På konsulttorget Leanforum kan man också 
se att en konferens om Lean Healthcare avhölls just vid Universitets-
sjukhuset i Lund i mars 2010, i samverkan mellan sjukhuset och sagda 
Leanforum (som är ”en ideell förening i global samverkan med mot-
svarande nätverksorganisationer i andra länder”, enligt hemsidan). 
Konferensinbjudan riktar sig knappast till patienter eller medarbeta-
re, utan till chefer, eftersom konferensen har ett chefsperspektiv och 
alla som medverkar är chefer. Viktigast att döma av placeringen på 
programmet var John Toussaint, chef för ThedaCare i USA och enligt 
konferensinformationen ”en av världens mest framgångsrika sjukhus-
chefer”. Varför är han så framgångsrik? För att han arbetar med lean, 
men kanske framför allt för att han har sparat pengar genom detta 
arbete:

Dr. John Toussaint lanserade ThedaCare Improvement System (TIS) 
under sin tid som chef på sjukhuset ThedaCare i Wisconsin. Systemet 
baseras på lean-principerna och har medfört en markant sänkning av 
antalet begångna fel, ökad vårdkvalitet och förbättrad arbetsmiljö. Man 
skapade även Collaborative Care™ – ett revolutionerande sätt att bedri-
va inneliggande vård, med bland annat noll fel vad gäller medicinering. 
TIS har även sparat ca 200 miljoner kr i vårdkostnader utan att mins-
ka antalet medarbetare. John Toussaint beskriver systemet och hur han 
drev transformationen (ur konferensinformationen).

Här är vi återigen tillbaka i besparingsmotivet. Vi ser också en tydlig 
trend som framhållits av många forskare, nämligen att alla hjältar och 
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12 1.  MAnAGeMenTByråKr ATI

föregångsmän på managementområdet är amerikaner (se t.ex. Furu-
sten 1996). Det är över huvud taget frapperande hur ofta rationalistis-
ka styrtekniker såsom lean introduceras med hjälp av hjälteberättelser 
och verklighetsfrämmande påståenden. Att det går att exakt mäta 
att just lean har sparat 200 miljoner, för övrigt precis det belopp 
som sjukhuset i Lund behövde spara enligt det inledande brevet, 
är exempelvis knappast troligt, eftersom den typen av mätningar är 
kopplade till stora metodproblem. Toussaint är en sådan hjälte, och 
strategichefen framhöll många andra lean-hjältar i sin föreläsning. 
Hjältehistorier, sagor och myter fyllde föreläsningen – till publikens 
jubel. Just hjältemyter och sagor i introduktionen av management-
tekniker finns beskrivet på många håll, på svenska bland annat av 
Tengblad (2003) och Røvik (2008). Detta innebär att management-
tekniker inte bara måste appellera till påtagliga fenomen, utan att de 
också, givetvis på svårdokumenterade sätt, verkar på känslor – inte 
minst mänskliga fantasier om grandiositet och omnipotens (Alves-
son 2006). I sjukhuschefens brev ser vi att medarbetare måste ”tänka 
på ett nytt sätt” och i konferensinformationen talas det om ”noll fel 
vad gäller medicinering”. Om man funderar igenom vad formule-
ringarna innebär är de knappast realistiska – ändå används ofta just 
formuleringar som ”ett nytt sätt att tänka” i introduktionen av nya 
eller nygamla managementtekniker. En retorik hämtad från religi-
onens värld används; att anamma det nyaste är detsamma som att  
bli frälst.

Men genomförs lean egentligen på sjukhuset i Lund? Detta är den 
svåraste av alla frågor. Jag försökte fråga en sjuksköterska om detta, 
efter att ha läst i broschyren. Han visste inte mycket, sa han. Han trodde 
att det fanns en ”pärm” på avdelningen som eventuellt beskrev arbetet. 
Detta subjektiva svar kan knappast tas som ett vetenskapligt resultat, 
men det erbjuder åtminstone en kontrast. Vetenskapen bör vara skep-
tisk, och det får ses som en öppen fråga huruvida lean genomförs på 
sjukhuset, och i så fall hur det sker. I den här boken ska jag försöka se 
vad som egentligen händer i ”verkligheten”. Vad är det för krafter som 
driver fram managementreformer? Det blir en spännande ”resa”, för att 
använda en av de mest slitna klyschorna från managementvärlden, där 
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1 .  MAnAGeMenTByråKr ATI 13

det kommer att framgå att det finns starka krafter inom organisationer 
som genomför managementreformer, vilka påverkar den betydelse 
som reformerna får i verkligheten. Framför allt tycker jag mig ha iden-
tifierat en ny aktörskategori i svensk offentlig sektor, en kategori som 
jag har valt att kalla managementbyråkrati.

Managementbyråkrati
Denna bok är en studie av modern managementbyråkrati i Sveri-
ge. Bokens syfte är att försöka förklara de delvis stora organisato-
riska förändringar som uppkomsten av denna managementbyråkrati 
har lett till. Eller också är det tvärtom – de organisatoriska föränd-
ringarna har successivt skapat en managementbyråkrati. I detta fall 
handlar det då om att förklara hur denna managementbyråkrati har 
kommit till. Några sådana organisatoriska förändringar är exempel-
vis företags- och kundidealens stora genomslag i offentlig sektor, och 
det bitvis frivilliga genomförandet av flera ibland ganska tungrodda 
styrsystem. Denna utveckling försöker jag alltså fånga med beteck-
ningen managementbyråkrati. För många är ordet kanske stötande: 
modern ”management” kan uppfattas som själva negationen av gam-
maldags byråkrati. För en del andra – främst forskare – framstår ordet 
snarare som tautologiskt; management är i princip bara en mer mo-
deriktig benämning av byråkrati (se t.ex. Gregory 2007). Jag tenderar 
att hålla med de senare, men väljer ändå benämningen management-
byråkrati för att markera att managementreformerna utgör ett nytt sta-
dium i byråkratins historia snarare än ett brott med denna historia. 
I själva ordet managementbyråkrati ligger det nog en negativ värde-
ring, eftersom byråkrati är så negativt värdeladdat numera (Styhre 
2009), men jag vill betona att mitt huvudsyfte inte är att kritisera ma-
nagementbyråkratin eller för den delen byråkrati som sådan. Däremot 
varnas i boken för överdriven byråkratisering, men med detta menar 
jag inte en överdriven likhet med Webers byråkratiideal (ibid.), utan 
andra saker som jag strax återkommer till. Boken handlar dock främst 
om att förstå vad det egentligen är som gör att managementbyråkrati 
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utvecklas och expanderar. På vägen testas några olika teorier. Jag kom-
mer att ägna större delen av detta första kapitel åt att försöka definiera 
vad managementbyråkrati är. De lexikala betydelserna av orden ma-
nagement och byråkrati intresserar mig inte här, i stället vill jag använ-
da dessa ord som analytiska begrepp. Det är framför allt definitionen 
av vad management är som jag kommer att uppehålla mig vid.

Olika former av byråkrati, det vill säga människor som arbetar med 
systematiska planerings-, styrnings- och kontrollaktiviteter, har för- 
stås existerat under hela den mänskliga civilisationens historia, och 
den moderna statens byråkratiska utveckling går tillbaka flera hund-
ra år i tiden. Byråkrater användes tidigt i stater som Sverige, givetvis 
som statstjänare, men också som en utbildad yrkesgrupp som enbart 
var lojal mot kungen/ledningen och inte mot några andra intressen 
(exempelvis aristokratiska). På så sätt omgav sig statsledningen i sti-
gande grad av en lojal organisation. Vid sidan om lojaliteten kom by-
råkratibegreppet under modern tid också att avse en professionell 
tjänstemannakår med oberoende sakkompetens och expertis samt 
anställningstrygghet, vilket bland annat innebär att byråkraten i nor-
malfallet fortsätter sitt arbete även när den politiska ledningen byts 
ut (Weber 1978/1921–22; för en bra översikt, se Styhre 2009). I ännu 
nyare tid har det också framhållits att byråkratin har en speciell upp-
gift att värna om demokratin (Lundquist 1998). Mitt begrepp ”mana-
gementbyråkrati” avser att beteckna en typ av byråkrati som tar hjälp 
av ”management”, det vill säga moderna företagsledningsidéer.

En viktig bakgrund till framväxten av managementbyråkrati är  
kraven på omvandling av offentlig sektor i Sverige och andra län-
der: managementbyråkrati har därför framför allt utvecklats under 
de senaste decennierna och kan ses som en respons på en mycket 
stark expansion av den offentliga sektorn, som på grund av denna ex-
pansion måste börja styras och kontrolleras på ett nytt sätt. Kärnan 
i managementbyråkratins eventuella triumf är de ledarskapsutbild-
ningar som moderna akademier är fulla av, med ekonomiskolorna 
som sitt centrum, där management tar formen av en extremt fram-
gångsrik ”industri” (Parker 2002). Lite tillspetsat kan man säga att 
dessa managementutbildningar har börjat ersätta juristutbildningen 
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1 .  MAnAGeMenTByråKr ATI 15

som karriärväg för presumtiva byråkrater. Införandet av ”manage-
ment” i offentlig sektor innebär inte att byråkratin försvinner, snarare 
innebär det att byråkratiseringen går in i ett nytt skede. 

En annan viktig bakgrund till framväxten av managementbyrå-
kratin anses ofta vara ökade krav på offentliga tjänster och en samti-
digt minskande tillit till dessa tjänster. Många forskare, såväl svenska 
som andra, har pekat på att utvecklingen av managementsystem i 
sig, exempelvis ISO-standarder, total kvalitetsledning, verksamhets-
styrningssystem, kvasimarknader, resultatenheter, målstyrning och 
balanserade styrkort kan leda till såväl minskande tillit gentemot  
exempelvis professionella såsom läkare och lärare, som byråkratise-
ring (Newman 2001). Den brittiske revisorn och forskaren Michael 
Power (1997) har gett detta byråkratiska och kontrollerande samhälle 
den träffande beteckningen audit society eller ”granskningssamhället”. 
Bakgrunden antas ofta vara ett antal uppmärksammade skandaler, ex-
empelvis det amerikanska företaget Enron samt flera bankskandaler. 
Powers centrala tes är att ju mer vi kontrollerar, desto mer förlorar vi 
tilliten till produkter i samhället, vare sig det är varor eller tjänster (t.ex. 
utbildning, vård). En våg av granskningsiver har exempelvis sköljt 
över offentlig sektor de senaste åren. Det kanske inte är så märkligt 
att industrivaror ISO-certifieras – det passar den förutsägbara mark-
nad med höga inträdeströsklar för konkurrenter som de flesta indu-
striella aktörer eftersträvar. Märkligare kan man tycka det är när hela 
Kolsva kommundel i Köpings kommun, inklusive kommundelsled-
ningen, certifieras enligt ledningssystemet ISO 9001. Är den kommu-
nala verksamheten verkligen ett slags industriell tjänst, vars ledning 
kan standardiseras? Sätts inte demokratin ur spel när ledningen måste 
följa ett visst managementsystem?

De byråkratiseringsrisker som återkommande berörs i denna bok är 
således välkända av många. Det är dock inte denna forskargrupp som 
boken är skriven för. Snarare är den skriven för forskare, studenter och 
allmänhet som saknar specialkunskaper på området. Forskarnas var-
ningar för ökande byråkrati till följd av managementsystem har kling-
at ohörda. Det finns helt enkelt ingen debatt om dessa frågor i Sverige, 
knappast någon annanstans heller, utanför forskarkretsar. Detta beror 
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definitivt inte på att de frågor som berörs är små – den offentliga sek-
torn i Sverige är till exempel mycket stor och dyr. Snarare handlar det 
om att managementbyråkratins expansion sker under tystnad, så att 
säga ”utanför radarn” i verksamheter som politiska beslutsfattare tror 
ägnas åt så kallad kärnverksamhet. De generella styrnings- och organi-
seringsfrågorna inom förvaltningen ådrar sig varken politiskt eller me-
dialt intresse. Tarschys (2006) talar om ett samhälle där allt verkar vara 
prioriterat, men där politikernas intresse för vad som egentligen upp-
nås förefaller förstrött. Det innebär att frågor om eventuella byråkrati-
seringsrisker är viktiga att uppmärksamma igen, även om flera forskare 
alltså redan har utfärdat liknande varningsord tidigare.

Att beskriva och förklara managementbyråkratins framväxt i Sverige 
under senare år kan förefalla vara en enorm uppgift, men vad jag för-
söker göra i den här boken är enbart att ge empiriska exempel på ma-
nagementbyråkrati från specifika samhällssektorer, samt visa hur man 
kan försöka förklara utvecklingen av managementbyråkrati med hjälp 
av olika teorier. Vad jag menar med begreppet managementbyråkra-
ti är alltså en byråkrati som tar hjälp av moderna företagslednings-
principer i den typ av styr- och kontrollaktiviteter som har definierat 
byråkratin sedan årtusenden. Även om inte byråkratiseringsrisker dis-
kuteras i Sverige, diskuteras styrning och kontroll desto mer. Skapan-
det av managementbyråkratin är en del av denna diskussion kring 
styrning och kontroll. I Sverige, med dess decentraliserade förvalt-
ningsmodell, är frågan om hur de stora offentliga organisationerna 
ska styras och kontrolleras ständigt aktuell; en internationellt spridd 
rapport om den svenska förvaltningsmodellen frågar sig till och med 
i titeln om någon alls styr i Sverige (Does Anyone Govern?, Molander 
m.fl. 2002). Att styra de offentliga organisationerna enligt företags-
ledningsprinciper kan därför ses som ett svar på sådana styrningspro-
blem. I kapitel 2 ges en bakgrund till denna svenska styrningsdebatt 
och dessa styrningsproblem. 

Föreliggande bok bygger i huvudsak på tre fallstudier av 
managementreformer i tre stora offentliga organisationer:
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1 .  MAnAGeMenTByråKr ATI 17

•	Universitetet – ett stort och anrikt universitet. Här studeras in-
troduktionen av ett managementbaserat kvalitetssystem på över-
gripande organisatorisk nivå, samt mer specifikt vid universitetets 
ekonomihögskola.

•	Landstinget – ett medelstort, svenskt landsting som anses vara en 
föregångare i kvalitetssammanhang. Här studeras också kvalitets- 
systemet på övergripande nivå, men framför allt genom en närstu-
die av en kvinnoklinik i landstinget.

•	Kommunen – en svensk storstadskommun. Här studeras manage-
mentkonceptet projektledning genom studier av projekt i en stads-
del, som sedan kompletterades med en jämförelse i en angränsande 
stadsdel.

Boken bygger också på erfarenheter gjorda i andra forskningspro-
jekt som främst handlar om byråkratiseringstendenser inom statli-
ga myndigheter och kommuner, samt på en inläsning av vad andra 
forskare kommit fram till i dessa frågor. Boken är teoristyrd på det 
sättet att jag prövar ett antal olika förklaringsmodeller kring mana-
gementbyråkratins framväxt i kapitel 3–6 – nyinstitutionalism (ka-
pitel 3), governmentality (kapitel 4), byråskapande (kapitel 5) samt 
organisatorisk makt (kapitel 6). Det visar sig att alla dessa teorier har 
något  väsentligt att säga om managementbyråkratin, men jag stannar 
ändå vid förklaringen organisatorisk makt i bemärkelsen organisato-
risk reglering och hantering av konflikt i delegerade/decentraliserade 
styrsystem som den troligaste förklaringen bakom managementby-
råkratins framväxt i offentlig sektor. Det ska samtidigt genast sägas 
att en sådan  förklaring har att göra med att jag har varit inriktad på 
 efterfrågesidan. Hade jag studerat utbudssidan hade troligen andra 
förklaringar aktualiserats (se vidare kapitel 2). I kapitel 7–9 använder 
jag detta  maktperspektiv (men med fortsatt hänvisning även till de 
andra teorierna) för att belysa andra viktiga aspekter av management-
byråkratin – organisatoriska gränser och organisatorisk integration 
(kapitel 7), synliggörande (kapitel 8) samt moral (kapitel 9). Några 
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slutord följer sedan (kapitel 10), framför allt kring hur management-
byråkratin eventuellt skulle kunna ”tämjas”. 

Vad är managementbyråkrati?

Utveckling av managementbyråkratin
Trots att offentlig byråkrati utgör en stor del av svenskt samhällsliv 
ser man få nyanserade försök att konstnärligt gestalta den. Konstnä-
rer och byråkrater verkar inte ha mycket gemensamt. Ett av de sentida 
undantagen är poeten Ragnar Thoursies (2003) självbiografi Elefant-
sjukan: Berättelser från byråkratin, som handlar om Thoursies liv som 
byrådirektör på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), den gigantiska by-
råkrati för att hantera arbetslöshet som byggdes upp när det inte fanns 
någon arbetslöshet, och som, paradoxalt nog, började rustas ned när 
arbetslöshet blev ett problem. Även om boken känns fri från överdrif-
ter innehåller den vissa poetiska iakttagelser vars sanningshalt nog är 
tveksam. En sådan berör den pensionerade generaldirektören Losson 
(egentligen Bertil Olsson) som på sitt lantställe i Halland alltmer kom 
att ägna sig åt att bygga vallar mot det inträngande havet. För Thour-
sies poetiska blick blir den före detta generaldirektörens kamp med 
strandvallarna en motsvarighet till hans tidigare kamp mot byråkratin 
i hans eget verk, en kamp som han är smärtsamt medveten om att han 
har förlorat:

Byråkratin är som havet, som med oändlig kraft ständigt på nytt återtar 
den mark som den tillfälligt har förlorat. Den tunga, grå byråkratin, all-
tid i rörelse mot samhället, dess domän. Den söker ständigt erövra och 
lägga under sig jungfrulig mark, om man inte bygger vallar i samhället 
och gör värn mot dess välde (Thoursie 2003:249).

Det tycks mig som att denna dramatiska iakttagelse faktiskt innehåller 
en stor sanning, även om den kan visa sig svår att belägga. Efter en stor 
decentraliseringsreform, ofta motiverad med att lokala nivåer ska be-
frias från överordnade nivåers byråkratiska kontroll, tar det sällan lång 
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tid innan nya byråkratiska processer utvecklas just på denna lokala 
nivå. Och 290 kommunala byråkratier eller 30 högskolebyråkratier är 
betydligt mer än en enda byråkrati på statlig nivå. Efter reformer som 
syftar till att göra offentliga organisationer mer företagslika och ”ef-
fektiva”, tar det inte lång tid förrän en ny, managementinspirerad kon-
trollbyråkrati har utvecklats. Bland annat behöver ju ”effektiviteten” 
mätas, kontrolleras och förbättras (Hood & Peters 2004). När man 
väl lämnat bakom sig detaljkontrollen av människors liv är det förut-
sättningarna för deras ”frihet” som ska börja kontrolleras och regleras, 
det vill säga om kunderna själva ska välja krävs processer som reglerar 
dessa val och en organisering som ständigt anpassar sig till valen. Den 
”jungfruliga mark” som byråkratin lägger under sig i våra dagar kan 
vara saker som entreprenörskap och personlighet (se t.ex. Rose 1999). 

Inom nationalekonomisk byråkratiforskning är Thoursies iaktta-
gelse inte särskilt märklig. I ett klassiskt arbete, som troligen haft 
viss betydelse för framväxten av nya högeridéer i USA och Stor-
britannien under 1980-talet, hävdade den amerikanske forskaren  
William Niskanen (1971) att offentliga byråkratiers mål är att max-
imera sin budget. Detta beror enligt Niskanen på att offentliga by-
råkratier inte har några marknadsincitament (t.ex. att hushålla med 
resurser) eftersom medlen kommer från andra – främst skattebe-
talarna. Niskanens tes har fått stort genomslag, men den har också 
kritiserats. Det finns ansenliga byråkratier även inom företagssek-
torn, speciellt inom stora företag, vilket motsäger att det bara skul-
le vara den skattefinansierade sektorn som ”slösar” med pengarna. 
Storlek och tillgång till resurser, snarare än skattefinansiering som 
sådan, förefaller viktigare för att byråkratier ska kunna växa. I stora 
organisationer – exempelvis många stora företag, statliga myndighe-
ter och större kommuner – uppstår styrnings-, koordinerings- och 
kontrollproblem, som kan förväntas leda till en exponentiell till-
växt av byråkrati, något som en annan inflytelserik ekonom, An-
thony Downs (1967), formulerade som ”the law of ever-expanding  
control”. Den norske organisationsforskaren Kjell-Arne Røvik, bland 
många andra, påpekar dessutom att stora organisationer av idag har 
ett tryck på sig att ständigt förnya och förändra sig om man vill leva 
upp till idealet om en ”modern” organisation. Detta leder till att nya 
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organisatoriska funktioner utvecklas, vilket tenderar att leda till en 
”spiraleffekt” som driver upp såväl behov av nya funktioner som ka-
pacitet för att införa dessa funktioner, det vill säga något i stil med 
Downs ”lag”: 

… ju större översättningskapacitet som byggs upp, t.ex. genom att man  
inrättar stora personal- och organisationsavdelningar med fler profes-
sionella ”idéarbetare”, ju mer kommer man att söka efter – och ju lätt-
are drar man då till sig – ständigt nya idéer och recept, som sedan i sin 
tur kräver ytterligare översättningskapacitet (Røvik 2000:304).

Som antyds kan denna utveckling vara en långsam process, som ändå 
kan vara svår att hejda när den fått den dynamik som Røvik talar om. 
Det finns också mycket som talar för att denna organisatoriska expan-
sion sker i ett segment av organisationen, exempelvis ledningen, som 
inte är utsatt för samma finansiella kontroll som kärnverksamheten. 
Här kan alltså resurserna användas på ett friare sätt, speciellt då stora 
delar av resursanvändningen decentraliserats, vilket skett i svensk of-
fentlig sektor de senaste tjugo åren. Mäter man ”produktion” som 
någon form av kärnverksamhet är det möjligt att ledningen slipper 
ifrån sådana mätningar – ledningen ”producerar” inget.

Även om företrädare för nya managementidéer ofta ser dessa 
som den direkta motsatsen till ”äldre” former av byråkrati (ett av de 
mest spridda verken i denna genre är Osborne & Gaebler 1992), är 
detta knappast en ståndpunkt som intas av den mer seriösa forsk-
ningen (Meier & Hill 2005). Managementreformerna kräver en stor 
och delvis ny byråkrati för att kunna genomföras; de kan med andra 
ord ses som en utveckling av byråkratin snarare än ett avskaffande av 
den (Gregory 2007). Om fler och fler processer inom den offentliga 
produktionen måste kontrolleras medför detta självfallet byråkrati-
sering, vare sig det gäller utveckling av kontrollsystem, effektivitets-
mätningar (Broadbent 2007), revisioner (McSweeney 2006) eller 
utvärderingar (Olson m.fl. 2001). Inom såväl offentlig sektor som in-
dustri leder populära idéer om ”outsourcing” (dvs. att olika processer 
delegeras till underleverantörer eller upphandlas) och nätverksor-
ganisering (ett känt svenskt exempel är Percy Barneviks reformer 
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av ABB, Tengblad 2003) till ”förflyttning” av byråkrati samt sam-
ordningsproblem som i sin tur medför byråkratisering och oklarhe-
ter när det gäller vem som har ansvar (MacKenzie 2002; O’Toole & 
Meier 2004; Pulignano & Stewart 2006). Hood och Peters (2004) 
liksom Gregory (2007) samlar dessa iakttagelser i form av några 
paradoxer:

•	Uppbyggnad av kontrollsystem riskerar att leda till ett överdrivet 
fokus just på kontroll, varvid det som verksamheten egentligen är 
till för att producera riskerar att glömmas bort, vilket kan benämnas 
”målförvirring” (goal displacement på engelska). Detta är en klassisk 
iakttagelse gällande all byråkrati, men forskare menar att den i allra 
högsta grad gäller även nyare managementreformer.

•	Tanken med system såsom mål- och resultatstyrning är att politi-
ker och ledande tjänstemän ska ”dra sig tillbaka” i en styrande funk-
tion och delegera själva utförandet. I praktiken är det mycket svårt 
för ledande beslutsfattare att stanna i denna funktion eftersom de 
då är rädda för att förlora kontrollen, varvid plötsliga ingripanden 
och ryckig styrning blir resultatet – det vill säga själva motsatsen till 
den rationella och effektiva styrning som var tanken (jfr Pollitt & 
Bouckaert 2004: kap. 7).

•	Det är meningen att den offentliga sektorn som helhet ska fungera 
bättre med hjälp av managementreformer, men de incitament som 
skapats för att öka ”företagsmässigheten” i denna sektor (se vidare 
nästa avsnitt) riskerar snarare att öka fragmenteringen och leda till 
att ansvaret för helheten går förlorad (något som visade sig tydligt i 
managementreformernas mönsterland under 1990-talet, Nya Zee-
land, se Hazledine & Quiggin 2006; Halligan 2007). Det finns inget 
som i sig bevisar att många, utspridda och små byråkratier är effekti-
vare än få, koncentrerade och stora byråkratier (jfr van Thiel 2004; 
Meier & O’Toole 2008a).

Sammanfattningsvis finns inga klara belägg för att managementrefor-
mer skulle leda till en minskning av byråkrati, däremot sker troligen 
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en ny typ av byråkratisering (Hales 2002; Meier & Hill 2005). Flera 
forskare menar också att byråkratin snarast har ökat till följd av mana-
gementreformer (Farrell & Morris 2003; McSweeney 2006; Gregory 
2007). 

I Sverige har under de senaste tio åren också diverse varnings-
ord höjts för en ny form av byråkratisering (Hall & Löfgren 2006: 
kap. 8). Ofta ses byråkratiseringen som en oavsiktlig konsekvens av 
just  kontroll- och effektiviseringssträvanden, speciellt som de kom-
mer till uttryck inom mål- och resultatstyrda, delegerade system, där 
de styrande nivåerna önskar ständig information om hur mål upp-
fylls och resultat erhålls (Tarschys 2006). Ekonomistyrningsverket 
(2003:30) har lyft fram att de utökade kraven på skriftlig återrappor-
tering gör att byråkratin riskerar att tappa sin kärnuppgift att tjäna 
medborgarna, och i stället inriktar sig på att tillfredsställa överord-
nade nivåers kontrollbehov. Lindvert (2006) framhåller i en bok om 
svensk arbetsmarknadspolitik att det har blivit viktigare att ”göra på 
rätt sätt” än att ”göra rätt saker”. I sin avhandling om den svenska po-
lisen ser Ivarsson Westerberg (2004) framväxten av en ”papperspo-
lis” som alltmer sitter vid skrivbord och fyller i planer och policyer. 
Även statliga utredningar har lyft fram risken att styrning via mål och 
resultat driver fram ett överdrivet fokus på dokumentation och re-
sultatrapportering (SOU 2007:75). Ehn (i KRUS 2011) talar om en 
”nybyråkratisk tjänstemannaroll” där det förefaller vara viktigare att 
presentera resultat på ett korrekt sätt än att verkligen åstadkomma 
dessa resultat. Det paradoxala resultatet, vilket alltså även konstate-
rats i den internationella forskningen, blir att det kontrollsystem som 
egentligen var tänkt att säkra effektivitet i själva verket blir ett hinder 
för att åstadkomma effektivitet. Den ovan nämnde Power kallar i sin 
bok Audit Society denna form av byråkratisering för ”second-order 
functions” (sekundära funktioner), det vill säga funktioner som pri-
märt har i uppgift att presentera och dokumentera att saker görs sna-
rare än att göra dem. Det verkar vara detta fenomen som även den 
svenska byråkratiseringen handlar om.

Man kanske, något spekulativt, kan förstå denna byråkratise-
ring genom att begrunda organisationers temporala dimension. Det 
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förefaller som att de byråkratiska klockorna tickar i olika takt på olika 
nivåer. På den politiska nivån hittar vi en stressad agenda som myck-
et handlar om att synas utåt och anpassa sig till förändringar från dag 
till dag (se t.ex. Bäck & Larsson 2008: kap. 5). På chefsnivåer i byråkra-
tin är stor aktivitet inriktad på återrapporteringar uppåt till regeringen 
samt visioner som försöker förmedla en bild av en sammanhängan-
de verksamhet. På kontrollnivåer av olika slag läggs fokus på deadline 
för rapportering nedifrån. På utförarnivån hittar vi slutligen tjänste-
män som ska hinna med de vardagliga uppgifterna samtidigt som de 
ska försöka ge ett intryck av struktur och planmässighet i sina återrap-
porteringar uppåt i systemet. Att byråkrater lever i olika tidsdimensio-
ner kan vara en följd av något som kommer att nämnas flera gånger i  
boken, nämligen de delegeringsreformer som skett inom förvaltningen.  
Dessa reformer kan ha lett till att byråkratin har blivit mer ”utdragen”  
på det vertikala planet med mindre kontakt mellan nivåerna, vil-
ket skulle kunna karakteriseras som fragmentering (jfr Christensen 
& Lægreid 2001; Farrell & Morris 2003). Fragmentering handlar då 
inte bara om att ansvar splittras mellan olika aktörer, utan också om 
att styrsystemet har blivit för ”utdraget” vertikalt. Dragspelet har så 
att säga fastnat i utdraget läge, vilket i sin tur leder till olika tidsdimen-
sioner som skapar ett behov av en symbolisk kommunikation kring 
att verksamheten trots allt hänger samman – därav det myckna pap-
persarbetet. En fara med detta är givetvis att byråkratin riskerar att bli 
mindre handlingsinriktad och mer byråkratiinriktad i ordets negati-
va bemärkelse. En annan fara kan vara att personal på den lägsta nivån 
inte upplever någon bekräftelse från chefer som är mer inriktade på 
kontroll av olika slag.

Försök att definiera managementbyråkratin
När jag talar om byråkrati rör det sig om enheter och personal inom 
såväl offentlig som privat sektor som ägnar sig åt att administrera, 
styra, planera, kontrollera, redovisa, följa upp och informera om/ 
dokumentera verksamhet, snarare än att operativt utföra denna verk-
samhet, det vill säga vad som benämndes som ”sekundära” funktioner 
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ovan. Det säger sig självt att sådan byråkrati alltid är nödvändig för 
att stora organisationer ska fungera. På senare år har även en littera-
tur växt fram där författarna anser att den ”klassiske” byråkraten eller 
ämbetsmannen är hotad och behöver upprättelse (se t.ex. Lundquist 
1998; Suleiman 2003) – en bok från denna litteratur har till och med 
namnet In Praise of Bureaucracy (du Gay 2000). Här avses uppen-
barligen något annat – och vidare – än vad jag menar med byråkrati. 
Vad byråkratinostalgikerna menar är en rättssäker och demokratiskt 
kontrollerad byråkrati som förkroppsligar vissa offentliga värden av 
traditionellt och ibland kanske inte så lite idealiserat snitt. Denne ide-
aliserade byråkrat genomför neutralt sina överordnades beslut, men 
protesterar om rättssäkerhet och demokratiska värderingar kommer 
i fara. Den problematik kring ökad byråkratisering som jag och andra 
forskare lyft fram i styckena ovan handlar emellertid inte om demo-
krati som ett specifikt system, utan om byråkrati som ett mer generellt 
fenomen som även återfinns i företag och andra icke-demokratiska 
miljöer. Däremot är det troligt att demokratiskt styrda byråkratier är 
mer effektiva än icke-demokratiska (se Lindblom 1965), men detta 
handlar inte denna bok om. 

Men vad är då managementbyråkrati? Det handlar om en byrå-
krati som använder sig av moderna företagsledningsidéer för att ägna 
sig åt byråkratins klassiska administration, styrning, planering, kon-
troll, redovisning, uppföljning och information/dokumentation. Jag 
ska ge ett exempel från det universitet jag har studerat. En enhet 
som tydligt kan sägas vara managementbyråkratisk är universitetets 
informationsenhet:

Informationsenheten svarar för universitetets övergripande interna och 
externa kommunikation och profilering. Enhetens uppdrag är att skapa 
förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att 
målen för x-universitetet nås. I uppdraget ingår intern kommunikation, 
press- och forskningskommunikation samt marknadskommunikation 
och profilering. Med den strategiska planen och kommunikationsplatt-
formen som grund arbetar informationsenheten med analys, planering, 
genomförande och utvärdering av olika informations- och kommuni-
kationsaktiviteter i samarbete med kommunikatörer inom andra delar 
av x-universitetet (webbsida).
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I denna självpresentation hittar vi först och främst en mångfald ma-
nagementorienterade termer som inte existerade vid detta universitet 
för några decennier sedan: profilering, mål, strategisk plan, mark-
nadskommunikation, kommunikationsplattform. Alla dessa termer 
är verksamhetsoberoende, vilket innebär att de skulle kunna gälla vil-
ken verksamhet som helst snarare än ett universitet (Røvik 2000). 
Om man skulle gissa på någon verksamhet är det snarare ett företag, 
och det är troligen också idealet som eftersträvas. På 1980-talet kunde 
dessa termer inte återfinnas av den orsaken att x-universitetet då 
inte hade några mål, någon strategisk plan, någon kommunikations-
plattform, eller ägnade sig åt marknadskommunikation och profile-
ring – vissa av termerna (”kommunikationsplattform”) existerade 
inte, och texten hade således varit obegriplig. De verksamhetsobero-
ende termerna är alltså i sig kopplade till framväxten av en modern 
managementbyråkrati. 

Informationsenheten fanns däremot redan på 1980-talet, då med 
sina främsta syften att producera en ansökningskatalog och en per-
sonaltidning. Liksom vid de flesta andra större myndigheter var det 
journalister som dominerade. Under 1990-talet växte enheten under 
en dynamisk chef; antalet anställda var 2008 uppe i 20 personer – 
samma år bytte avdelningen namn till Kommunikationsavdelningen 
(”kommunikation” är i skrivande stund ett mer trendriktigt begrepp 
än ”information” och signalerar att man samtalar med någon) och 
antalet anställda blev 23 (i början av 2011 är de 28). Även på fakul-
tetskanslier och vid större institutioner vid samma universitet finns 
informationsfunktioner; på ett av kanslierna till och med en informa-
tionsenhet till (med 10 anställda). Informationsverksamheten har allt-
så expanderat starkt, och den har tydligare kopplats till universitetets 
ledning. Från journalistik har verksamheten utvecklats till ett verktyg 
för ledningsnivåerna, där skapandet av en positiv självbild, ett ”varu-
märke”, förefaller centralt. Detta är en gemensam trend bland statli-
ga myndigheter i Sverige. Det är en verksamhet som inte ägnar sig åt 
någon av universitetets kärnverksamheter (undervisning och forsk-
ning) utan i stället har som uppgift att producera retorik om denna 
verksamhet, och som samtidigt utgår från företagsinspirerade idéer 
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om kommunikation och profilering, vilket gör den managementby-
råkratisk. Att verksamheten är byråkratisk står klart, eftersom den i 
ökad utsträckning kräver organisering, styrning och samordning. I 
min hemkommuns kommunikationspolicy står exempelvis att ”Varje 
verksamhet, beslut eller projekt har sin kommunikationsplan”. En 
kommunikationens planekonomi är således under utveckling, vilket 
kräver en förstärkt byråkrati.

Jag är medveten om att man skulle kunna tänka sig att informa-
tion och kommunikation numera också hör till universitetets ”kärn-
verksamheter”. Jag utgår emellertid från en pragmatisk syn, där såväl 
anställda som allmänhet trots allt uppfattar att kärnverksamheten 
vid ett universitet består av utbildning och forskning, på samma sätt 
som medicinska operationer och vård uppfattas som kärnverksam-
heter inom sjukvården. I det aktuella fallet har enheten vid flera till-
fällen stött sig med lärare och forskare på grund av att den använt ett 
visst språkbruk om universitetet och dess plats i världen (exempel 
på kontroversiella ord är ”kunder” och ”universitetets varumärke”). 
Managementanknytningen är här tydlig, och konflikten gäller att de 
traditionella, professionella grupperna känner sig hotade av att ma-
nagementbyråkratin för in en retorik som är hämtad från näringslivet. 
Det rör sig främst alltså om en strid om symboler, men de professio-
nella grupperna inser att de managementbyråkratiska instrumenten 
egentligen är till för att styra den egna personalen. I förlängningen ska 
universitetet bli ”en organisation bland andra”, det vill säga just det 
som universitet förr i tiden absolut inte ville vara.

Tyvärr framstår emellertid managementbyråkratin sällan så här 
tydligt avgränsad och därmed ”mätbar”. Det finns inga entydiga belägg 
för att antalet ”managementbyråkrater” har ökat. Ett exempel: en lä-
rare kan bli ”managementbyråkrat”, såsom chef för någon avdelning, 
senare i sin karriär, men fortsätter att räknas som lärare i offentlig sta-
tistik (exempelvis SCB:s yrkesstatistik). Därför blir det svårt att säga 
hur många som ägnar sig åt management i offentlig sektor (se nästa 
kapitel). Det viktiga är rimligen vad personalkategorierna egentligen 
gör, snarare än hur många de är. Det vanliga torde vara att det finns 
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”element” av managementbyråkrati inom offentlig sektor, uttryckt i 
olika tjänstefunktioner såsom ”processledare” och ”vårdutvecklare” 
inom sjukvården eller ”projektledare” och ”kvalitetscontroller” inom 
kommunal verksamhet. Detta innebär alltså att det är långt ifrån alltid 
som vi kan urskilja organisatoriska enheter och funktioner som är helt 
och hållet managementbyråkratiska.

Ibland visar sig slutligen managementbyråkratin bara i form av 
att det blir mer managementrelaterad administration för många eller 
rent av alla personalgrupper, som till exempel måste redovisa och 
dokumentera mer, eller hjälpa till att utveckla strategiplaner och ut-
måla visioner, eller delta i teamwork och ”processarbete”. Ett sådant 
ökande administrativt arbete till följd av managementidéer är troli-
gen den mest betydelsefulla delen i den ökande managementbyråkra-
tin, men samtidigt den som är svårast att avgränsa och mäta eftersom 
den berör alla, i stället för att förknippas med en specifik organisato-
risk enhet eller tjänsteposition (jfr Forssell & Ivarsson Westerberg 
2000). I kapitel 4 analyserar jag processorientering på en kvinnokli-
nik. Här är det endast en person – vårdutvecklaren – som är ”manage-
mentbyråkrat”. De andra involverade är sköterskor, barnmorskor och 
administratörer. Men de ägnar ändå signifikant arbetstid åt aktiviteten 
managementbyråkrati.

Det kan alltså konstateras att managementbyråkrati är ett feno-
men som inte kan mätas exakt i sin spridning och utveckling; det man 
möjligen kan göra är att räkna de enheter och funktioner som enkelt 
låter sig operationaliseras som managementbyråkratiska. Samman-
fattningsvis innebär alltså en ökad managementbyråkrati 1) ett ökan-
de antal byråkratiska enheter, 2) yrkesroller/funktioner och 3) rutiner 
kopplade till management, där troligen punkt 1 är den enklast mätba-
ra men minst framträdande, medan punkt 3 är den mest framträdan-
de men svårast mätbara. Att verksamheten är managementbyråkratisk 
ser man vidare på att en ny terminologi kring organisering och styr-
ning används, en terminologi som är verksamhetsoberoende och där-
med är applicerbar på vilken verksamhet som helst. Jag ska nu övergå 
till vad som egentligen avses med denna terminologi. 
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Vad är management?
För att kunna använda begreppet management analytiskt krävs någon 
form av avgränsning. Samtidigt har management kommit att bli ett av 
de stora och breda begreppen inom samhällsforskningen. Målstyr-
ning, resultatenheter, kvalitets- eller prestationsrelaterad tilldelning, 
individuell lönesättning och olika typer av marknadsföring och bran-
ding, liksom ”trebokstavskoncept” såsom BPR (Business Process 
Reenginering), BSC (Balanced Scorecard) och TQM (Total Quality 
Management), är alla exempel på management, vilket gör begreppet 
väldigt brett. Å andra sidan kan knappast budgetering och styrning 
i största allmänhet ses som management – i så fall blir begreppet ur-
vattnat. Enligt min mening måste management främst ses som en tids-
bunden trend, men med förankring i äldre idéer. Termerna ”trend” 
och ”idéer” är egentligen inte helt lyckade, eftersom de avser något 
immateriellt. Management kan emellertid också göra materiella av-
tryck i organisationer. Tills vidare använder jag ändå den oprecisa ter-
men ”trend” (jfr Hood 1998).

Modern management är därmed den företagsinspirerade styrtrend 
som präglat inte bara företagen själva utan i hög grad offentliga orga-
nisationer under senare decennier. Styrtrenden är främst inriktad på

•	 organisationsskapande: att alla organisationer har en ”mall” att följa  
för att bli mer fulländade organisationer

•	 styrsystem (system för att styra och effektivisera organisationen).

Den grundläggande argumentation som präglar managementrefor-
mer i alla länder är behovet av förändring. För att stå i samklang med 
tiden måste de offentliga organisationerna förändras. De idéer som 
introduceras sägs alltid vara moderna, medan de befintliga organisa-
tionerna påstås vara föråldrade. Managementidéerna signalerar allt-
så modernitet och anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld. 
Svenska managementreformer sedan 1980-talet har varit mycket starkt 
präglade av denna förändringsretorik (Czarniawska-Joerges 1997), 
och även om mången gammal byråkrat kan upplysa om att dylika 
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förändringsidéer torgfördes redan på 1960-talet, har kraven på för-
ändring blivit starkare och starkare (mer om detta i kapitel 2). Detta 
är alltså en retorisk grund för managementreformer (Hood 1998). 
Några vetenskapliga argument för att förändring i sig skulle vara bättre 
än stabilitet finns inte (Meier & O’Toole 2008a), men som vi ska åter-
komma till finns det mycket bakom denna retorik. 

Företagstänkandet har varit en internationell reformtrend – men  
det är utan tvekan så att Sverige är i framkanten av denna trend  
(Pollitt & Bouckaert 2004) – och den har också på många håll, kan-
ske speciellt i USA, betydligt äldre anor än 1980-talet. Allt talar för 
att managementtrenden står sig stark, trots många prognoser om 
dess tillbakagång. I Norden menar flera forskare till och med att nä-
ringslivsinspirerad New Public Management (NPM – termen for-
mulerades av Hood 1991) har segrat som organisationsform inom 
offentlig sektor (Hasselbladh m.fl. 2008; Røvik 2008). Huvudinsla-
gen inom NPM är för det första att den offentliga sektorn utveck-
lar marknadsliknande handlingsmönster, vilket bland annat innebär 
”kundorientering” och fokus på effektivare (i bemärkelsen billigare) 
offentliga tjänster. Denna utveckling handlar om hur relationerna  
mellan offentliga organisationer, företag och kunder utvecklas. För det 
andra innebär NPM också att offentliga organisationer internt bör bli 
mer företagslika genom exempelvis tydligare ledning och målorien-
tering och mer effektiva (i bemärkelsen rationella och företagslik-
nande) processer. Dessa två inslag kan kallas ”marknadisering” och 
”företagisering” (se t.ex. Jacobsson 1994). De kan givetvis kombine-
ras, men de kan också förekomma relativt oberoende av varandra, 
exempelvis om en kvinnoklinik utvecklar ett företagsliknande bete-
ende, utan att någon marknad för till exempel förlossningsvård pla-
neras i området. Såväl marknadisering som företagisering förutsätter 
organisering, exempelvis att tydliga organisatoriska gränser skapas. 
En ”marknadiserad” organisation behöver gränser mot såväl konkur-
renter som kunder, medan en ”företagiserad” organisation behöver 
en enhetlig identitet (Brunsson & Sahlin-Andersson 2000). Det är  
företagiseringstrenden, de interna förändringsprocesserna, som jag 
har djupstuderat i denna bok, mot bakgrund av att dessa processer är de 
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som troligast leder till byråkratisering, vilket inte innebär att mark-
nadiseringen skulle vara oviktigare eller att den inte kan leda till  
byråkratisering. Marknadiseringen är för övrigt också en betydligt 
mer politiskt omdiskuterad fråga, medan företagiseringen sker mer i 
tysthet, utan politisk färg.

När det gäller företagisering menar jag att det är mest pedagogiskt 
användbart att göra en distinktion mellan organisationsskapande för-
ändringsmodeller och styrsystem. När jag talar om managementre-
former kommer jag därför ofta att tala om förändringsmodeller och 
styrsystem: 

•	Organisationsskapande förändringsmodeller för offentlig sektor 
med inspiration från näringslivet har haft en stark betydelse åtmins-
tone sedan 1980-talet. Dessa förändringsmodeller har vanligtvis en 
genomgripande grundidé om vilken verksamhet som bör bedri-
vas för att få till stånd effektiv styrning. Det handlar om modeller 
för strategi- och visionsarbete, branding och marknadsföring, samt 
verksamhetsutvecklingsmodeller av olika slag där till exempel total 
kvalitetsstyrning (TQM) och processtyrning är oerhört populära, 
och där lean är ett annat exempel. Här ses ofta verksamhetsutveck-
ling och förändring som något gott i sig självt.

•	 Styrsystem för offentlig sektor med näringslivsinspiration har haft 
en mer jämn och stadig tillväxt sedan 1950-talet. Ibland ses infö-
randet av programbudgetering inom statsförvaltningen på 1960-talet  
som en viktig milstolpe i denna utveckling (Sundström 2003). 
Det handlar om ekonomistyrning i form av programbudgetering,  
resultatenheter, prestationsstyrd budget och en ökande flora av lag-
stiftade styrningssystem såsom den myndighetsövergripande för-
ordningen (SFS 2007:603) om intern styrning och kontroll eller 
Socialstyrelsens förordning om ledningssystem för kvalitet i hälso- 
och sjukvård (SOSFS 2005:12). Denna form av styrsystem emanerar 
inte ur lika starka idéer om verksamhet som förändringsmodeller-
na (men de kan vara inspirerade av dessa modeller), utan i stället 
om att allmänt uppfylla förvaltningspolitiska krav på styrbarhet och 
kontroll. Samtidigt har element i styrsystemen – exempelvis revision 
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som bland annat diskuteras i kapitel 5 –tydligt inspirerats av föränd-
ringsmodellerna, vilket kan skapa en gråzon mellan idéer och mer 
tekniska system. Styrsystemens ledord är främst standardisering.

Sammanfattningsvis kan man använda begreppen ”marknad”, ”kund-
orientering” och ”rationalitet” som överordnade för att beskriva 
innehållet i NPM-trenden, samt begreppen ”organisering” och ”styr-
barhet” för att förstå vad trenden egentligen syftar till (jfr Brunsson & 
Sahlin-Andersson 2000). 

Styrbara och verksamhetsoberoende  
organisationer
Det som är grundläggande i NPM-trenden är att olika verksamheter, 
inklusive offentliga verksamheter, kan ses som organisationer och att 
det går att etablera verksamhetsoberoende modeller för hur sådana or-
ganisationer ska bete sig (Brunsson & Sahlin-Andersson 2000; Røvik 
2008). Verksamheterna är alltså först och främst organisationer (t.ex. 
en organisation med mål) och först i andra hand något annat (t.ex. ett 
universitet), vilket också innebär att de är verksamhetsoberoende, det 
vill säga är möjliga att styra med vissa generaliserade modeller (or-
ganisationsskapande förändringsmodeller eller styrsystem) oavsett 
om kärnverksamheten är biltillverkning, sjukvård eller utbildning. 
 Eftersom inga organisationer är perfekta enligt företrädare för NPM- 
trenden, speciellt inte de inom offentlig verksamhet, kan man säga att 
de ständigt befinner sig i processer av organisering. Exempelvis måste 
de organisera mätningar av effektivitet och produktivitet, organisera 
kundorienterad verksamhetsutveckling, organisera verksamheten så 
att den följer fastställda strategier och mål. De måste med andra ord 
arbeta med systematisk verksamhetsutveckling. För konsultbolagen 
är det en alldeles självklar fördel om alla typer av verksamheter kan 
betraktas som verksamhetsoberoende organisationer; då kan man 
nämligen sälja samma produkter till alla. Detsamma gäller för infly-
telserika stiftelser, såsom det tidigare statligt ägda Institutet för Kva-
litetsutveckling (SIQ) som delar ut den prestigefyllda Utmärkelsen 
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Svensk Kvalitet (USK) som jag återkommer till i senare kapitel. Men 
den offentliga sektorns mottaglighet för sådana koncept är avgöran-
de för deras eventuella framgång (Røvik 2008), och här är den veten-
skapliga diskussionen om anledningen till att man vill vara mer lik 
andra organisationer inte på något sätt avslutad. Organiseringsförsö-
ken leder förstås till förändringar och konflikter av olika slag som är 
intressanta att studera för en statsvetare. Det slutgiltiga målet med  
organiseringen är att skapa styrbara organisationer.

Marknad
Viljan att skapa marknader inom offentlig sektor har varit stark i Sveri-
ge och andra västländer under de senaste tjugofem åren. Detta inslag i 
NPM-trenden är det som oftast kopplas ihop med en högerorienterad 
politik, så kallad nyliberalism. Tanken är att offentliga tjänster måste 
konkurrensutsättas för att bli kostnadseffektiva och välfungerande 
för kunder. Det senare bygger på en idealföreställning där kunders  
efterfrågan anses vara den faktor som styr marknadens utveckling. 
Den naturliga konsekvensen av detta är privatisering, det vill säga att 
offentliga tjänster säljs eller läggs ut på privata entreprenörer. Detta 
var ett viktigt inslag i den brittiska premiärministern Margaret That-
chers reformer inom flera tunga sektorer. Internationellt finns stora 
variationer mellan hur långt olika länder kommit mot marknadisering 
av offentlig sektor (Pollitt & Bouckaert 2004).

I Sverige har denna form av privatisering på nationell nivå före-
kommit kontinuerligt från 1980-talet (etermedia) och framåt, med  
energimarknaden och apoteksmarknaden som omtalade exempel. Än 
mer uppmärksammad är dock en säregen form av privatisering som 
kan kallas politiskt konstruerade marknader (”kvasimarknader”) som 
finansieras med offentliga medel. Viktiga exempel är friskolor och 
vårdval. De element av privatisering som finns kvar i en sådan mo-
dell är att företag släpps in för att bedriva offentliga tjänster som allt-
så finansieras med i huvudsak offentliga medel, samt att kunderna kan 
välja mellan dessa tjänster, vilket är den fördel med sådan privatisering 
som oftast lyfts fram av politiska företrädare. De offentliga medlen 
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följer alltså kundvalen (Lundqvist 2010). Det rör sig då om en i hög 
grad styrd och planerad marknad där företagens intäkter i huvudsak 
är skatteintäkter. Vi talar här om ett likartat fenomen som det allt van-
ligare fenomenet att tjänster ”upphandlas” på den privata markna-
den i stället för att utföras av offentliga aktörer, vilket internationellt 
benämns ”contracting out” eller ”outsourcing”, där de privata utfö-
rarna av tjänster alltså blir ett slags underleverantörer åt den offent-
liga sektorn. Utförarna finansieras även här av offentliga medel, även 
om de förstås också kan ha andra typer av kunder, och upphandling-
arna är åtminstone formellt hårt reglerade. En likartad form av ”mark-
nadsincitament utan marknad” finns inom universitetsvärlden sedan 
1990-talet, där universiteten får sina intäkter i huvudsak genom anta-
let studenter som väljer att studera där. Emellertid kompenseras inte 
”överproduktion” av studenter, vilket gör denna ”marknad” starkt 
planekonomisk.

Även om vi på många håll i Sverige alltså främst ser exempel på po-
litiskt konstruerade marknader innebär inte detta att de inte skapar 
vinster åt privata intressen. Just i Sverige har diskussionen varit för-
vånansvärt liten kring dessa privata intressen som driver på den poli-
tiska konstruktionen av marknader, om man jämför med länder som 
USA. På längre sikt utgör emellertid tjänster finansierade med offent-
liga medel som kan komma att upphandlas en guldgruva för bolag 
inom till exempel vård och utbildning. Redan idag dominerar till  
exempel två stora koncerner den icke-kommunalt drivna äldremark-
naden i Sverige – Attendo Care och Carema. Denna ”privata” mark-
nad för äldrevård står i och för sig fortfarande bara för 15 procent 
(2010) av all äldrevård i Sverige, men denna andel ökar snabbt. För 
många företag är det troligen positivt med dessa kvasimarknader, ef-
tersom resurserna främst är skattemedel. Detta gör att marknaderna 
inte är konjunkturkänsliga. Den ovan omtalade förändringsretoriken 
bakom NPM-reformerna skulle med andra ord kunna vara påverkad 
av en marknadiseringslobby (se vidare kapitel 10). 

En annan viktig och intressant marknadsskapande tendens som 
kanske inte diskuteras så mycket medialt är skapandet av marknader, 
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i form av köp-/säljsystem, inom offentliga organisationer. Det rör sig 
då om styrsystem där exempelvis en del av den offentliga organisa-
tionen hyr sina lokaler till vad som definieras som marknadsmässiga 
priser av en annan del av samma organisation; att delar av en organi-
sation köper tjänster från andra delar av samma organisation; eller att 
ledningen för en organisation fördelar medel till (”beställer” tjänster 
av) underordnade nivåer av samma organisation som sedan förvän-
tas hantera sin budget enligt företagsmässiga principer, och kanske 
till och med blir återbetalningsskyldiga om budgeten inte går ihop. 
Styrsystemet handlar med andra ord om att inskärpa kostnadsmed-
vetenhet och kontroll. Det handlar om administrativt konstruerade 
marknader, som också kan förväntas leda till en ny och hög grad av ad-
ministrativ reglering. Illusionen av en intern marknad bygger då oftast 
på en administrativ konstruktion av myndigheten såsom uppdelad i 
olika ”resultatenheter” med budgetansvar, som köper och säljer tjäns-
ter av varandra. Resultatenheter är därför ett exempel på ett styrsys-
tem som inkluderar såväl företagisering som marknadisering. Med 
sitt starka organisationsfokus är det också ett styrsystem som myck-
et väl kan störa vissa andra managementreformer som bygger på mer 
gränsöverskridande (och därmed enligt resultatenhetslogiken kost-
samma) aktiviteter, exempelvis förändringsmodellen processtyrning 
(Blomgren 2003). Detta gäller även det mer generella statliga styrsys-
temet resultatstyrning, som vi återkommer till, vilket tenderar att lägga 
tonvikten vid den egna organisationens prestationer snarare än gräns-
överskridande aktiviteter (Boström m.fl. 2004:142). Management-
inspirerade styrsystem och förändringsmodeller kan alltså komma i 
konflikt med varandra, något som kommer att visas i projektlednings-
exemplet längre fram i boken.

Kundorientering
En trend av kundorientering har också präglat offentlig sektor under  
senare år. Denna kundorientering hör ihop med såväl marknadiseran-
de som företagiserande tendenser. Generellt kan kundorientering be-
tyda en rad olika saker såsom valfrihet, ”value for money” genom 
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effektivitet, individuell anpassning, bemötande, respekt för olikhet, 
krav på tydlig information etc. Politiskt är det förstås den ökade val-
friheten inom den offentliga sektorn som diskuteras mest, främst i 
starkt positiva termer. Ett vanligt och sällan särskilt ifrågasatt synsätt är 
att respekten för individuella kunders önskemål är större eller till och 
med mycket större inom privat än inom offentlig sektor. Näringslivet 
beskrivs med andra ord som föregångare när det gäller kundoriente-
ring (Bejerot 2008a). Centralt ur ett statsvetenskapligt perspektiv är 
att kundorienteringen lägger fokus vid outputsidan (utflödessidan) av 
den offentliga sektorn, det vill säga där de offentliga tjänsterna möter 
medborgarna, i stället för inputsidan (inflödessidan), där det offentliga 
i sig konstrueras genom politiska processer. Detta innebär därmed en 
tydlig avpolitisering och individualisering; det viktiga är inte vad med-
borgarna som kollektiv efterfrågar genom sin politiska organisering 
och sina politiska val, utan vad den individualiserade medborgaren 
(kunden) efterfrågar inom den offentliga tjänsteproduktionen (Mon-
tin 2004). Detta innebär därmed också en kraftig politisk värderings-
förskjutning inom den offentliga sfären mot mer företagsinspirerade 
ideal, som i sin förlängning kan komma att påverka demokratin. Som 
jag ska återkomma till kan denna förskjutning ses som att tjänsteman-
namakten ökar på politikens bekostnad, eftersom politiker vanligen är 
mer fokuserade på inflöde medan tjänstemännen dominerar inom ut-
flödet. Samtidigt kan kundorienteringen inte heller ses som frikopplad 
från en mer allmän individualisering av samhället som hör ihop med 
NPM-trenden. I skolans läroplan står exempelvis att undervisningen 
bör anpassas efter den individuella elevens behov. Denna individual-
isering kan ha att göra med en ökande individualism i samhället som 
inte bara sker i enlighet med NPM-trenden. Kundorienteringen är 
därmed mångfacetterad; den innefattar också mer utpräglad närings-
livsimitation såsom marknadsföring och varumärkestänkande. 

Kundorientering handlar alltså om en outputorientering av den of-
fentliga sektorn som leder till ett nytt sätt att se på dess organisation 
(mer om detta i kapitel 4). Förutom en mer allmän koncentration på 
den individualiserade kundens val och bemötandet av denna kund, 
kan kundorienteringen också ses som ett systemskifte inom styrningen 
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av den offentliga sektorn. Bejerot (2008a) använder styrningen av 
svensk sjukvård som exempel. Med ledordet ”patienten i centrum” har 
en rad olika styrningsaktörer definierat vissa, lätt mätbara, aspekter av 
kundmötet som det centrala inom sjukvården, nämligen bemötande 
och tillgänglighet. Styrningen utmynnar i olika reformer såsom Soci-
alstyrelsens föreskrifter om kvalitetssystem i sjukvården, spridningen 
av SIQ:s kundorienterade verksamhetsutvecklingsmodell genom 
Landstingsförbundets utvecklingsmodell QUL, samt Dagmaröverens-
kommelsens vårdgarantier. Även om förändringen är komplex är ett vä-
sentligt inslag att bryta läkarprofessionens makt över kundmötet och 
att inordna detta möte i en förutsägbar modell, hämtad från servicemö-
ten och tjänsteutövning inom den privata industrin (Bejerot nämner 
som exempel servicemöten inom flyget). Också staten har i takt med 
att man flyttar kostnaderna för vården till regionala och lokala nivå-
er gärna kommit att ställa sig på ”kundens” sida genom utfästelser om 
rättigheter, garantier och så vidare. Även om de kundorienterade styr-
ningsreformerna ofta har påståtts vara riktade mot den traditionella 
sjukvårdshierarkin och dess eventuella bristande respekt mot kunder, 
handlar det enligt Bejerot snarare om att skapa en ”normal”, standardi-
serad, nationellt likriktad hierarki för sjukvården, där inte bara vårdens 
professioner (såsom läkare) styrs mot ett visst beteende, utan där även 
kundens önskemål och handlande är definierade på förhand (de hand-
lar om bemötande och tillgänglighet). På så sätt kan alltså kundorien-
tering i hög grad också handla om generell styrning av relationer inom 
offentlig sektor, inte bara om relationerna som sådana. Dessa relatio-
ner, även kundens önskemål och handlande, förutsätts vara rationella.

rationalitet
NPM är starkt förankrat i uppfattningen – som till stor del härstammar 
från dess positivistiska rötter – att god offentlig ledning i grund och 
botten bör vara opolitisk (Gregory 2007:233).

Slutligen präglas alltså NPM-trenden av värdet rationalitet. Detta be-
grepp är något krångligare att reda ut då rationalitet är ett viktigt 
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överordnat värde för hela det västerländska samhället, och dessut-
om på ett mycket tydligt sätt anknyter till organisering. Jag ska åter-
komma till denna bredare aspekt i kapitel 9, eftersom den starkt 
hör ihop med olika moralföreställningar. Vad jag här ser som den 
grundläggande betydelsen av rationalitet är försöken att med ma-
nagementtekniker som hjälp bli av med politiken och andra irratio-
nella (oförutsägbara och slumpartade) element inom den offentliga 
sektorn och ersätta den med förutsägbara processer. Detta kan låta 
paradoxalt eftersom den offentliga sektorn är politikens primära om-
råde, men vad jag menar är försöken att bli av med politikens ryckig-
het, oförutsägbarhet och känslighet för opinioner (på inputsidan) för 
att i stället ersätta politikens mer oförutsägbara sida med förutsägbar 
styrning och kontroll, målmedvetenhet, formaliserade regler och evi-
densbaserad kunskap – kort sagt rationalitet:

Områdena statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik och policyana-
lys har som gemensam mission att rädda offentlig policy från politikens 
irrationaliteter och förödmjukelser, med hopp om att i stället kunna 
skapa policy med hjälp av rationella, analytiska och vetenskapliga me-
toder. Jag kallar denna strävan ”rationalitetsprojektet”, och det har be-
funnit sig i kärnan av amerikansk politisk kultur sedan första början 
(Stone 2002:7).

Den konflikt mellan politikens irrationella känslo-, opinions- och situa-
tionsstyrda sida och ”policyvetenskapens” rationella, analytiska och 
vetenskapliga sida, som här tydligt tecknas i Deborah Stones bok  
Policy Paradox, beskrevs första gången troligtvis av Max Weber i hans 
två berömda föreläsningar ”Politik als Beruf ” och ”Wissenschaft als 
Beruf ” (jfr Gregory 2007). Weber sätter här fingret på att motsättning-
en mellan politik och vetenskap handlar just om att politik är annor-
lunda än vetenskap och kräver helt andra egenskaper av sina utövare. 
Ett enkelt exempel är politikens behov av föränderlighet och att svara 
på tillfälliga opinioner, medan evidensbaserad styrning snarare hand-
lar om förutsägbarhet och kontroll. Utifrån kundorienteringen kan 
man vidare hävda att denna förutsägbarhet är att föredra framför en 
skiftande och föränderlig politisk styrning. Det går med andra ord att 
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hävda kundorienteringen som en av de viktigaste legitimeringsgrun-
derna för att den offentliga sektorns processer bör vara rationella, i be-
märkelsen ändamålsenliga och förutsägbara. Stone menar alltså att 
1900-talet på många sätt var en kamp från framför allt byråkraters och 
forskares sida att vetenskapliggöra politik. I denna kamp finns en tydlig 
koppling till Platons klassiska idé om att det blir bäst om experterna får 
bestämma (jfr Lindblom 1990). På så sätt är NPM-reformerna fortsätt-
ningen på den rationaliseringssträvan som enligt Weber fick sitt för-
nämsta uttryck i byråkratisering (Gregory 2007).

Aktuella exempel på försök att skapa rationalitet med hjälp av mana-
gementtekniker är: att ersätta politiska överenskommelser med abstrak-
ta regler; att ersätta folkvald styrning med prestationsbaserad styrning; 
att ersätta värderingar av olika verksamheter med prestations- och pro-
duktivitetsmätningar och näringslivsinspirerade årsredovisningar; att 
ersätta politiskt styrd ledning med ISO-certifierade ledningssystem 
(se referensen till Kolsva kommundel ovan); att låta experter  snarare 
än politiker bedöma huruvida ledningssystemen fungerar; att  ersätta 
politiska val med kundenkäter och kundval; att hänvisa politiker till 
att formulera generella mål i stället för att arbeta på ett mer ingripande 
sätt; att ersätta politiska bedömningar med administrativa tekniker. En-
ligt detta rationalitetsprojekt finns det en enda anledning till att ha poli-
tik, nämligen att kunna utpeka någon som ansvarig för beslut som fattas 
och verksamhet som bedrivs. Eftersom man inte kan bli av med politik 
helt och hållet är strävan att så långt som möjligt avpolitisera olika verk-
samheter och grunda politiken i andra system som alla ytterst har sin 
grund i vetenskap – främst ekonomisk vetenskap, men även andra sam-
hällsvetenskaper, juridik och naturvetenskaper. 

Är politikerna verkligen själva med på dessa förändringar? Man 
kan tycka att de minskar politikernas makt (Gregory 2007). Frågan 
är komplex, och det är inte alltid säkert att politiska beslutsfattare 
uppfattar att många av de beslut som de deltar i att fatta i själva ver-
ket innebär att deras möjlighet att bedriva politik minskar ( Jacobsson 
2001). Det är allmänt känt (för tidigare praktiskt verksamma svens-
ka politiker som skrivit om dessa frågor, se Tarschys 2006; Mundebo 
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2008) att politiker ofta visar ett begränsat intresse för olika styrsystem 
(se även Rombach 1991). Eventuellt använder de sig ändå inte av dem 
när de verkligen vill uppnå något ( Jacobsson 2001). I vissa fall kan po-
litiker använda sig av managementreformer för att kunna distansera 
sig från och peka ut andra ansvariga företrädare för problematiska om-
råden, till exempel skolan eller tågen (s.k. blame avoidance, Pollitt & 
Bouckaert 2004). Denna distansering har i Sverige historiska anor ef-
tersom det alltid ansetts vara ”förbjudet” att styra förvaltningen alltför 
mycket i detalj (s.k. ministerstyre). Huruvida detta ”förbud” verkli-
gen finns, eller snarare är något som utnyttjas retoriskt av olika aktö-
rer, är en för stor fråga för att gå in på här, men det eventuella förbudet 
kan underlätta transformationen av politikers roll till en beställar- och 
bolagsstyrelsefunktion.

Inom NPM-trenden finns alltså en lång rad tekniker som anknyter 
till försöken att skapa mer rationalitet i den offentliga sektorn. Exem-
pelvis målstyrning bygger på en mycket stark, rationalistisk tankefigur 
om mål/medel-rationalitet, som inkluderar föreställningar om tydliga 
och entydiga preferenser, nyttomaximerande beslutsprocesser, ända-
målsenliga tekniker och utvärderbarhet (Christensen m.fl. 2005). Hur 
ska vi förstå viljan att öka rationaliteten? Jag menar att det handlar om 
att rationalitet hänger ihop med det övergripande målet att skapa styr-
bara och verksamhetsoberoende organisationer. Om de ovanstående 
exemplen på försöken att bli av med politik och skapa vetenskapligt 
grundad rationalitet i viss mån kan förefalla orealistiska, kan vi samti-
digt förstå sådana försök i större utsträckning om vi inser att de syftar 
till att göra en komplex verksamhet organiserad och styrbar. Om en 
offentlig verksamhet, till exempel ett sjukhus, kan ses som en organi-
sation bland andra så kan den också göras styrbar:

•	Den kan uppfattas som en organisation som har en viss produktion 
som kan kvantifieras, vilket gör den mätbar, utvärderingsbar och 
jämförbar (exempel: en psykiatrisk mottagning har ett visst antal 
kundbesök per vecka – denna produktion kan sedan jämföras med 
andra mottagningar, vilket minskar de professionella gruppernas 
kontroll över sin produktion).
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•	Den kan uppfattas som en organisation med tydliga gränser 
(exempel: verksamheten är indelad i resultatenheter).

•	Den kan uppfattas som en organisation som styrs av en ledning  
(exempel: verksamheten har ett lednings- eller verksamhetsstyrnings-
system; ledningen har också kontroll över resultatenheterna).

•	Det enda som skiljer organisationen från andra organisationer är 
dess professionella kunskap, och den måste göras systematisk, mät-
bar och evidensbaserad.

Om verksamheten ska fås att fungera rationellt och därmed kunna or-
ganiseras och bli styrbar krävs en stor styr- och kontrollbyråkrati för 
att åstadkomma detta. Troligen är det alltså inom detta stora område 
av NPM-trenden som vi starkast kan förvänta oss förekomsten av en 
omfångsrik managementbyråkrati. Samtidigt får vi en begriplig för-
klaring (som dock problematiseras i kapitel 3–6) till varför byråkratin  
uppstår: den handlar om försök att göra konkreta verksamheter orga-
niserade och styrbara, snarare än att – skulle det polemiskt kunna  
hävdas – göra verksamheterna bra.

Men rationalitet i betydelsen ändamålsenlighet är alltså även ett 
överordnat värde i det moderna samhället. Detta gör att värdet ratio-
nalitet också måste förknippas med starka moralföreställningar, vilket 
på ett paradoxalt sätt ofta leder över till irrationella argument för att 
införa rationella processer, där till exempel idealiserade hjälteberät-
telser ofta har spelat en stor roll i argumentationen för att genomföra 
olika typer av reformer (se inledningen), något som ligger nära We-
bers (1978/1921–22) föreställning om karismatisk auktoritet som en 
kvarstående irrationell legitimeringsgrund i det moderna samhället. 
En annan förklaring, som redan antytts ovan, kan vara att det faktiskt 
inte finns någon systematisk evidens för att NPM-reformer fungerar, 
vilket innebär att andra övertalningstekniker måste användas (Meier 
& O’Toole 2008a). 

Men det finns också en betydligt vidare narrativ dimen-
sion av rationaliteten som fångas i det engelska begreppet ”account/
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accountability” som betyder såväl berättelse som ansvar och revi-
sion. Den engelska titeln på en bokhållare är också accountant – någon 
som håller ordning på de numeriska ”berättelserna” inom en organi-
sation. Men ”to give account” och ”be held accountable” handlar inte 
bara om ansvar för siffror, utan också för organisationens ”berättelse 
om sig själv”, till exempel i årsredovisningen (Broadbent 2007). Här 
handlar det alltså om en strävan efter rationalitet där händelseförlopp 
i en organisation ordnas till en begriplig berättelse med en början, ett 
syfte och ett slut – ett resultat. Tvetydigheter skulle givetvis störa en 
sådan berättelse, och får därför inte finnas. Alla statliga myndigheter 
i Sverige ägnar sig exempelvis åt ett sådant tillrättalagt historieberät-
tande i sina årsredovisningar. Eftersom organisatorisk kontroll, ord-
ning och reda alltmer förväntas av såväl organisationsledningar som 
en stadigt växande flora av aktörer längre upp i styrsystemet (Power 
1997; 2007), kan man säga att organisationer idag alltmer förvän-
tas förse ledning och omvärld med berättelser med en logisk början 
och ett logiskt slut (Blomgren 2007). Och moderna organisationer 
kan med råge sägas uppfylla dessa förväntningar idag – aldrig tidigare 
har så många organisatoriska ”accounts” producerats, vilket alltså har 
fångats upp i begrepp som ”granskningssamhället”. Här är det viktigt 
att fråga sig om det är berättelserna som sådana som är viktiga (många 
av de statliga årsredovisningarna förblir nog olästa när de anländer till 
Regeringskansliet), eller om det snarare är tvånget att producera dessa 
berättelser som är det viktiga i styrsystemet eftersom det senare signa-
lerar maktutövning. Man kan också undra om berättelserna verkligen 
är riktade till omvärlden. Kanske de snarare är riktade till den egna 
personalen för att övertyga dem om att de tillhör en rationell, målin-
riktad verksamhet (Doolin 2003; Cheney & Christensen 2004; Hall 
2008)? På samma sätt som moralen har en styrande effekt för legiti-
ma handlingar, förmedlar dessa berättelser vad som är en legitim or-
ganisation av idag, nämligen en organisation med syften och mål, med 
processer med tydlig början och tydligt slut, och med tydliga och mät-
bara resultat. Denna koppling till moral och moraliska berättelser om 
rationalitet uppfattar jag som grundläggande för NPM-trendens fram-
gång, och jag kommer att återvända till detta i kapitel 9. 
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Sammanfattningsvis har alltså en näringslivsinspirerad manage-
menttrend kommit att få stort inflytande inom offentlig sektor i Sve-
rige och en rad andra länder de senaste decennierna. Skärskådar 
man trenden så ser man betydande referenser bakåt i tiden, men det 
förtar ändå inte trendens styrka. I litteraturen om NPM läggs det 
förvisso stor vikt vid plötsliga brott och förändringar i trenden, exem-
pelvis utvecklingen i Nya Zeeland (Christensen & Lægreid 2007a) 
– något av NPM-trendens ”mönsterland” – från fristående, företags-
liknande resultatenheter (agencification) till betoning av samordning  
(joined-up government), men grunden i trenden ligger fast, nämligen 
att det handlar om att skapa verksamhetsoberoende organisering och 
styrbarhet med hjälp av olika former av tekniker som nästan undan-
tagslöst emanerar från föreställningar om den privata sektorn. Många 
författare menar också att det inte längre är fråga om en trend, utan 
att NPM har segrat, även om graden av framför allt marknadisering, 
men troligen också företagisering, av den offentliga sektorn skiljer 
sig starkt mellan olika stater (Pollitt & Bouckaert 2004). I till exem-
pel Sverige ska det återigen tilläggas att marknadiseringen dessutom i 
högsta grad är politiskt styrd (jfr Middleton 2000).

Metoder
Denna bok försöker alltså förklara managementbyråkratins framväxt, 
men framför allt dess praktiska betydelse. Jag har haft stor hjälp av 
många tidigare undersökningar, såväl svenska som internationella, men 
jag har också bedrivit egen grundforskning i form av en jämförande 
undersökning av introduceringen av managementreformer i en kom-
mun, ett landsting samt vid ett universitet. Inom ramen för ett annat 
forskningsprojekt har jag följt ett antal statliga myndigheters och kom-
muners organisatoriska utveckling över tid. Insamlingsteknikerna har 
varit dokumentstudier, ett stort antal intervjuer samt direkta observa-
tioner av händelser. När det gäller dokumentstudier får dessa emeller-
tid mer tjäna som uttryck för managementreformer och ambitioner 
kring dem, snarare än uttryck för vad som händer i verkligheten. För 
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att kunna uttala sig om verkligheten i fallstudier behöver man träf-
fa de människor som agerar i denna verklighet. Ett stort problem 
när man letar efter orsaker till ett skeende är samtidigt aktörers egna  
utsagor – via främst intervjuer – om dessa orsaker. Ett vanligt pro-
blem med just intervjuer är att aktörer tenderar att övervärdera sin 
egen betydelse och över huvud taget lägga ett överdrivet fokus på 
personliga/individuella drivkrafter. Sättet att så långt möjligt avhjäl-
pa dessa problem är att arbeta teoriprövande och teoriutvecklande, 
det vill säga använda teori för att sätta in olika utsagor i ett större sam-
manhang som inte bara berör enskildheter i de studerade organisa-
tionerna, utan utvecklingsdrag i den offentliga sektorn generellt. Men 
grunden för de slutsatser jag kommer fram till utgörs ändå av de di-
rekta observationerna. Dessa observationer har flera fördelar framför 
intervjuer:

•	 det blir inte lika tillrättalagda berättelser om verkligheten

•	 forskaren styr inte på samma sätt, även om de som observeras för-
stås är medvetna om att de blir observerade

•	 kroppsspråket och kollektiva ”stämningar” framkommer bättre och  
ger en bättre ”känsla” för sammanhanget man studerar

•	 det blir mer utrymme för ”ovidkommande” detaljer, som eventuellt  
är betydelsefulla, men även helhetsbilden blir tydligare

•	man kommer närmare vardagen i organisationen

•	 eventuellt är det lättare att få grepp om orsaker till att saker händer när  
man själv får observera dem än när man bara hör talas om dem 

•	 alla de nämnda punkterna pekar på att direkta observationer är bra 
för att pröva och utveckla teori, vilket jag alltså är intresserad av (se 
Esaiasson m.fl. 2007).

Observationerna har samtidigt inneburit att det inte alltid är så lätt 
att redovisa resultat som i intervjubaserade undersökningar, efter-
som mina observationer ofta lett till intryck och känslor om hur saker 
och ting förhåller sig, snarare än till klara och tydliga intervjucitat. 
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Generellt menar jag att vi har en alldeles för stor tilltro till ord och pra-
tande i våra undersökningar; om vi bara fokuserar på språket inne-
bär det att vi missar andra dimensioner, som språket ofta är till för att 
kompensera. Undersökningar om offentlig sektor bör därför även be-
drivas på andra sätt. Samtidigt leder detta alltså till ett redovisnings-
problem – det är lättare att bara redovisa vad folk säger och skriver, 
än att redovisa hur de ser ut i ansiktet när de säger det eller hur andra 
personer reagerar på vad som sägs. I boken använder jag därför ibland 
vaga uttryck som ”mitt intryck” eller ”min känsla”, ”det förefaller som” 
etc., för att visa att detta alltså är mina tolkningar.

När det gäller frågan om metod kan man undra om det verkligen 
går att säga något generellt på grundval av några fallstudier – dess-
utom fallstudier hämtade från olika sektorer. Själv ser jag i och för 
sig stor överensstämmelse mellan fallen, men en expert på någon av 
dessa sektorer kan tycka att fallen är icke-representativa. Vi lever, på 
gott och ont, i en ”evidenskultur” som styrs av ett naturvetenskap-
ligt ideal. Noggranna observationer av enskilda fall avfärdas ibland 
som ”anekdotisk bevisning”. Det anses finare och mer vetenskapligt 
att ställa upp generella regler av olika slag. Redan på 1960-talet ifråga-
sattes detta synsätt när det gällde samhällsvetenskap och humaniora, 
men allt ifrågasättande ledde faktiskt inte till några större konsekven-
ser. Det naturvetenskapliga idealet är starkare än någonsin. Den höga 
värderingen av bevis – ”evidens” – förefaller vara grunden för att ob-
servationer av enskilda fall nedvärderas. Som många forskare har 
framhållit (exempelvis Flyvbjerg 2001; 2006), har de flesta veten-
skapliga landvinningar dock gjorts genom just observationer av en-
skilda fall. Det som Karl Popper hävdade var den viktigaste formen 
av bevisföring – falsifiering – fungerar på detta sätt, det vill säga att en 
generell ”sanning” tillbakavisas på grundval av enskilda observatio-
ner. För en historiker är detta självklart – bara för att en viss orsaks-
förklaring bakom en historisk händelse har fungerat i nio fall av tio, 
är det otänkbart att hävda att samma förklaring gäller i det tionde fal-
let. I stället utgår den historiska bevisföringen just från observationer 
av enskilda fall. Kan man inte säga något om fallen, kan man inte säga  
något alls.

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   44 2011-09-29   13.28



1 .  MAnAGeMenTByråKr ATI 45

Å andra sidan kan man hävda att detta egentligen inte är fallstudi-
er, utan jämförande studier (Esaiasson m.fl. 2007: kap. 6). Det finns 
förvisso bara ”ett” fall av en kommun, ett landsting och ett universitet. 
Men inom dessa organisationer har jag kunnat göra talrika jämförel-
ser mellan olika enheter. Den centrala analysenheten i landstingsfallet 
är egentligen en kvinnoklinik, som jag dock i viss utsträckning kun-
nat jämföra med andra kliniker; i kommunen handlar det till stor del 
om en jämförelse mellan två angränsande stadsdelar; och vid univer-
sitetet har jag primärt inriktat mig på en större institution, men också 
kunnat jämföra med andra institutioner. I samtliga fall har jag genom-
fört intervjuer med personer på ledningsnivåer som befinner sig täm-
ligen långt från enheten där jag utfört den mer fördjupade studien. På 
sätt och vis kan man alltså säga att det är oklart vad ”fallet” i bestämd 
form egentligen är. Jag har förstås också kunnat jämföra med fall som 
återfinns i forskningslitteraturen samt i mer officiellt, offentligt mate-
rial på exempelvis myndighetsnivå. Man kan därför säga att jag arbetat 
med tre djupstudier som i och för sig är karakteristiskt ”fallstudiemäs-
siga”, men jag har gjort kontinuerliga jämförelser.

De jämförande fallstudierna i den här boken används för att ut-
veckla och testa ett antal olika teorier. Om man vill etikettera arbets-
sättet skulle man möjligen kunna kalla det för ”grounded theory”, det 
vill säga ett teoriutvecklande arbete som samtidigt står med fast grund 
i verklighetens miljöer (ibid.:142). Främst har jag dock arbetat teori-
prövande, vilket enligt min och en del andras mening är det bästa sät-
tet att använda fallstudier (Eckstein 1975; en motsatt ståndpunkt finns 
i Esaiasson m.fl. 2007:112). Det kanske mest klassiska av alla moder-
na statsvetenskapliga arbeten, Graham Allisons studie av Kubakrisen 
är upplagd på just detta sätt (Allison & Zelikow 1999). Jag gör inte an-
språk på samma briljans som Allison, men jag vill poängtera att det 
finns ännu en likhet, nämligen att flera teorier primärt används för att 
öka förståelsen av komplexa processer, snarare än det mer destruktiva 
syftet att tillbakavisa teorier. Allison menade således inte att någon av 
de teorier som han använde var ”felaktig”; snarare ökar de olika teo-
rierna förståelsen av fallet. Jag kommer i den här boken att argumen-
tera för att en tolkning av managementbyråkratin enligt min mening 
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är mer sannolik, men det innebär inte att någon av teorierna bör för-
kastas. Jag anser inte att det är meningsfullt att ”förkasta” någon av 
teorierna som ”felaktig” – ett sådant synsätt tror jag beror på en sam-
manblandning av teorier och verklighet. Teorier är inte detsamma 
som verklighet; de är ett sätt att (förhoppningsvis) förenkla verklig-
heten genom att framhäva en viss dimension eller aspekt av verklighe-
ten (Asplund 1983). Däremot är det viktigt att det går att testa teorier 
i verkligheten. En av teorierna som används (kapitel 5) är svårtest-
bar eftersom den utgår från motivationer i människors huvuden, och 
sådana är förstås svåra att studera. Detta gör emellertid inte att man 
bör förkasta den. Vi kan ta ett enkelt exempel: aktörer i den politiska 
”verkligheten” pratar sällan om makt. Gör detta makt till ett ointres-
sant fenomen för oss som studerar denna verklighet? Nej, makt anses 
vara ett av de viktigaste fenomenen i politiken, åtminstone har fors-
kare bestämt hävdat detta i flera århundraden. Vad bygger då denna 
slutledning på? Den bygger förstås på observationer där makt före-
faller vara viktigare än vad verklighetens aktörer verkar vilja erkänna. 
Men slutledningen bygger också på ”intuition”, det vill säga ett tän-
kande om politik som utvecklats under århundraden. Intuitionen är 
inte tagen ur luften utan bygger på observationer, exempelvis att olika 
maktresurser är åtråvärda och att extrema maktinstrument såsom mi-
litärt våld omgärdas av en organisering som skiljer sig helt från andra 
typer av organisering, även i ett modernt demokratiskt samhälle (se 
t.ex. Poggi 2001). Bara för att makt är svårstuderat innebär det alltså 
inte att vi på ett teoretiskt plan ska förkasta makt. Det innebär därmed 
också att vi inte ska förkasta teorier bara för att de bygger på svårstu-
derade aspekter av verkligheten, exempelvis motivationer som finns i 
folks hjärnor. 

Slutligen en brasklapp angående teorierna. På samma sätt som jag 
troligen inte gör hela sektorer rättvisa genom att studera enskilda fall, 
gör jag en förenklande genomgång av teorierna i boken. Företrädare 
för ett visst teoretiskt perspektiv kan nog uppfatta det som att skild-
ringen är något ytlig. Jag tar i genomgången av teorierna fasta på några 
grundbegrepp, inte den djupare komplexiteten. Framför allt fokuserar 
jag på det som kan ses som en grundläggande drivkraft som utpekas i 
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respektive teori – i nyinstitutionalismens fall anpassning till omvärl-
den; i governmentality-teorins fall styrsystemens skapande kraft; i 
byråskapandeteorins fall opportunismen hos enskilda aktörer; i or-
ganisatoriska maktteorins fall försöken att skapa stabila dominanssys-
tem utan konflikter. I Allisons efterföljd kommer jag i slutet av varje 
teorigenomgång att sammanfatta teorins grundläggande argument i 
1) grundläggande analysenhet, 2) organiserande begrepp, 3) sätt att 
dra slutsatser, 4) hypoteser, samt 5) bevisföring (se t.ex. Allison & 
 Zelikow 1999:24–25).
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managementbyråkrati

Det långa perspektivet
Den företagsinspirerade ”styrfilosofin” New Public Management 
(NPM) är i ett historiskt perspektiv bara en av de senaste trenderna 
i ett styrningstänkande som sträcker sig många århundraden tillbaka i 
tiden. Berömt är exempelvis Michel Foucaults (1991) – förvisso något  
svepande – antagande om en ny styrningsmentalitet, governmentality, 
som växer fram i Europa under 1600- och 1700-talen. Det fina med be-
greppet ”governmentality” är att det uttrycker två olika saker på en 
gång: för det första att beslutsfattare under denna tid utökar sina in-
tressen att styra och kontrollera fler och fler aspekter av sina riken på 
ett ingripande sätt; för det andra att styrningen i allt större utsträck-
ning riktar sig mot ”mentaliteter” (govern mentality), det vill säga 
befolkningens själsliga egenskaper, där befolkningen efter hand för-
väntas styra och disciplinera sig själva. När det gäller svensk historia 
ger historiker som studerat framför allt 1700-talet Foucault indirekt 
rätt. Joachim Östlund (2007), som studerat böndagsplakatens his-
toria, visar exempelvis hur beslutsfattarna under 1700-talet allt min-
dre intresserar sig för repressiva åtgärder, och alltmer försöker uppnå 
medborgerlig självdisciplinering med statskyrkans hjälp. Under 1800-talet 
blir den allmänna folkskolans propaganda det främsta redskapet för 
en sådan disciplinerad självstyrning. Denna självdisciplinering an-
knyter till en maktform som redan sociologen Georg Simmel uppfat-
tade som den mest effektiva formen av maktutövning – nämligen där 
individen själv accepterar sitt behov av att bli förändrad och bli styrd 
(se Poggi 2001; Clegg m.fl. 2006:109). Karin Johannisson (1988) visar 
hur en svensk befolkningspolitik växer fram under 1700-talet med 
hjälp av en statistisk organisering (Tabellverket). Redan på 1700-talet  

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   48 2011-09-29   13.28



2.  UT VecKlInGen AV MAnAGeMenTByråKr ATI 49

finns i Sverige en infrastruktur för en ingripande statlig styrning av be-
folkningens liv och leverne på ett sätt som tidigare var okänt. Det är 
också under denna tid som samhällsvetenskapen börjar växa fram i 
Sverige och andra länder.

När det gäller styrning av organisationer inom den offentliga sektorn 
är det först tiden efter andra världskriget som är av intresse, men en mer 
generell kunskap om ”management” är äldre än så. Røvik (2008:63–64) 
har ett intressant historiskt resonemang om hur föreställningen om or-
ganisationer som ett slags målinriktade, mekaniska system uppkommer. 
Eftersom den tidiga organisationsteorin i USA (ca 1880–1920) domi-
nerades av ingenjörer kom organisationer till en början att uppfattas 
på ett mycket fysiskt sätt, exempelvis som platser där maskiner place-
rades, men snart uppstod föreställningen att organisationer snarare var 
ett mekaniskt system i sig själva, i och för sig abstrakt, men ändå funge-
rande enligt vissa mekaniska principer. Organisationen som sådan gjor-
de alltså sin entré vid denna tid, hand i hand med föreställningen om att 
det finns generella principer för hur organisationer ska styras. Denna fö-
reställning hänger i sin tur samman med en föreställning om organisa-
tioner som universella system som är mer än summan av sina delar, den 
universella ”lagen” om organisationer blir viktigare än kontexten där or-
ganisationerna verkar (Shenhav 1999, citerad i Røvik 2008:64). Följakt-
ligen pläderade ingenjören Henry Townee redan 1886 för skapandet av 
”the true science of industrial management” (ibid.:65). 

Denna föreställning om att fenomenet ”organisation” finns, och att 
det finns vissa standarder för hur organisationer bör styras, är förstås 
nära förbunden med massproduktionens framväxt, och alla organisa-
tionsteoriböcker med självaktning brukar börja med att anknyta till 
rationaliseraren Frederick Taylors effektiviseringssträvanden; ja Tay-
lor själv har ju gett upphov till en -ism, taylorismen, som anses präglad 
av storskalighet och en mekanistisk syn på såväl människa som orga-
nisation, elakt porträtterad i Charlie Chaplins film Moderna tider. Att 
ekonomiska skäl av flera olika slag ligger bakom organisationsveten-
skapens framväxt är förstås inte särskilt märkligt, och än idag ser man 
förvisso att stora industrier ofta ligger långt före politiskt styrda orga-
nisationer när det gäller nya typer av organisatoriska reformer. 
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Man bör samtidigt inte blunda för att inflytande väl så ofta också 
kan ha gått i andra riktningen, det vill säga att stora företag under 
1900-talet kommit att influeras av politiskt tänkande och inte minst 
politiska partier när det gäller exempelvis behovet av ideologier och 
maktfördelning. Varumärkesprofilering, pr-kampanjer, retoriken kring 
”corporate responsibility” och andra försök att vinna legitimitet i sam-
hället kan således ses som att företag under 1900-talet har blivit mer 
och mer ”politiska” i sitt agerande. Nils Brunsson (2002) poängterar 
att offentliga organisationer – trots en ofta påstådd ineffektivitet – i 
många fall visat sig mer överlevnadskraftiga än företag. Företag har 
därför enligt Brunsson tagit efter politiskt tänkande; exempelvis pro-
ducerar de en retorik avsedd för omvärlden och en retorik avsedd för 
den egna organisationen. Ett sådant synsätt uppfattar jag som viktigt 
för att förstå managementreformer som en fråga om politik, och även 
om det inte utgör ett huvudfokus för boken, återkommer jag till det i 
slutsatserna.

Samtidigt som organisationsvetenskapen och massproduktionen 
utvecklas även andra nya samhällsvetenskaper i nära anknytning till 
framväxten av en ny socialpolitik under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Intressant är inte minst samtidigheten med statistiken. Statistikhisto-
rikern Ian Hacking pekar i sin bok The Taming of Chance (1990) på hur 
idéerna om normalitet, normalfördelningskurvan och standard växer 
fram under slutet av 1800-talet. Dessa idéer – att det finns ett statistiskt 
normaliserat och standardiserat sätt att styra olika angelägenheter – är 
av stor betydelse för managementtänkandets framväxt.

Det mellanlånga perspektivet
Det är emellertid först efter andra världskriget som en mer ingripande 
styrning av såväl offentliga som privata organisationer börjar genom-
föras inte bara i teori utan även i praktik. Orsaken är att det är först 
på 1950-talet som det finns resurser till det, åtminstone inom offent-
lig sektor. Den offentliga sektorn börjar expandera i en högkonjunk-
tur som världen inte tidigare sett maken till. I Sverige är den offentliga 
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sektorns expansion från 1960-talet och framåt exceptionell (Tarschys 1983). 
Krigspolitiken under de två världskrigen gör att stora offentliga  
system byggs upp – system som ofta bibehålls efter att krigen tar slut. 
Vanliga exempel som brukar nämnas är den amerikanska rustningsin-
dustrin och den svenska arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt bildas 
stora industrikoncerner. All denna utveckling på organisationsområ-
det kräver förstås en helt ny och stor administration. Och den kräver 
experter på organisering.

Vetenskapen om organisationer – det vill säga organisationer som 
ett globalt fenomen som kan studeras och styras på ett likartat sätt 
– sträcker sig, som nämnts, tillbaka till slutet av 1800-talet. Men det 
är först decennierna efter andra världskriget som denna vetenskap 
exploderar. Under 1960-talet sker en stor ökning i utgivningen av 
olika vetenskapliga organisationstidskrifter, och antalet sådana tid-
skrifter har bara ökat (Røvik 2008). Den akademiska organisations-
vetenskapen finns uppdelad på en mängd olika områden inom främst 
samhällsvetenskap, exempelvis sociologi och företagsekonomi. Efter 
hand föder dessa discipliner nya subdiscipliner såsom arbetsveten-
skap, projektledning (bara inom detta ämne finns en mängd tid-
skrifter), service management och entreprenörskap. Ibland hävdas att 
organisationsvetenskapen på 1960- och 1970-talen främst var sociolo-
gisk och kritiskt inriktad (arbetsvetenskap kan ses som en arvtagare 
här), men att mer praktiskt tillämpad managementvetenskap däref-
ter tenderar att ta över området (March & Weil 2005; Barley 2010), 
på samma sätt som generell managementvetenskap i länder som till 
 exempel USA blir en allt vanligare bakgrund för tjänstemän inom 
 offentlig förvaltning (Pollitt & Bouckaert 2004:9). Master of Business 
Administration (MBA) har blivit en framgångssaga:

Antalet institutioner som ger MBA-graden har ökat drastiskt sedan 
mitten av 1980-talet. Vid millennieskiftet erbjöd 1  250 institutioner 
detta program. Av dessa finns ca 700 i USA, med omkring 90 000 ut-
examinerade per år, och ca 400 finns i Europa. Dessutom etableras 
ständigt nya MBA-program i Asien. I Kina till exempel har antalet stat-
ligt godkända MBA-program ökat från ca tio år 1991 till över hundra 
år 2006. […] Nästan samtliga MBA-program har betydande inslag av 
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organisationsteori och utgör därmed en stark självständig kraft när det 
gäller spridningen av denna gemensamma systemlära (Røvik 2008:73).

Dessa utbildningar handlar mest om ”doing”, där akademiska kun-
skaper om organisationer omsätts i praktisk organisationskunskap. 
På samma sätt förhåller det sig med policyvetenskapen, som har 
mer statsvetenskaplig inriktning. Det fanns en stor tilltro under 1950- 
och 1960-talen, kanske främst i USA, till att praktiskt applicerbara 
policyer kunde utvecklas om man bara tillämpade vetenskapliga mo-
deller, exempelvis från beslutsteori och psykologi. Betydelsen av 
utbildningssystemet är förstås att den mer vetenskapligt baserade  
organisationsteorin får en helt annan spridning. ”Politik” undervisas 
exempelvis bara inom ramen för statsvetenskap och nära anknutna 
ämnen. Organisation och organisering undervisas det däremot i på 
alla typer av samhällsvetenskapliga utbildningar, och, vilket är no-
tabelt, i fler och fler professionsutbildningar (exempelvis sjukskö-
terskeutbildningar). Røvik argumenterar för att denna spridning av 
organisationsteori lätt leder till vida spridda, normativa föreställning-
ar om hur organisationer bör se ut – om exempelvis sjuksköterskor lär 
sig mer om samhällsvetenskaplig organisationsteori är det troligt att 
deras framtida arbetsplatser i högre grad kan komma att bli påverkade 
av deras lärdomar:

Och när allt fler anställda och chefer blir bärare av sådana normer, ska-
par detta ofta en stark inre transformativ kraft som successivt leder till 
att man försöker bygga om allt fler verksamheter så att de ska stäm-
ma överens med föreställningarna om hur organisationer bör se ut 
(ibid.:75).

En ”lightversion” av den vetenskapliga explosionen av organisations-
kunskap utgörs av konsultbranschens framväxt. Denna bransch är 
faktiskt äldre än man kan tro – ett av de marknadsledande och mest 
ansedda konsultföretagen, McKinsey, grundades redan 1926, men 
det är först under efterkrigstiden som managementkonsultbranschen 
växt till en jätteindustri. Efter hand har en grundläggande idé för 
dessa konsultfirmor blivit att sälja verksamhetsoberoende modeller. 
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På så sätt har de kunnat utveckla sin lönsamhet. Att ha bilfirmor, 
skogsbolag och sjukhus som kunder är mer lukrativt än att enbart in-
rikta sig på bilfirmor. Även om det finns konsultfirmor som företrä-
desvis inriktar sig på en sektor, är det vanliga därför numera att man 
försöker sälja samma typ av organisationsmodeller till alla typer av or-
ganisationer, som vi såg i lean-exemplet i första kapitlet. Lean Health-
care, som mer specifikt diskuterades, verkar vara produkten av ett 
fruktbart samarbete mellan de många prestigefulla universiteten i 
Bostonområdet, den på samma ställe verksamma organisationen och 
betydelsefulla vårdtrendsättaren Institute for Health Care Improve-
ment (IHI, se kapitel 4), samt den likaledes på samma ställe verk-
samma konsultfirman McKinsey. Björkman (2003) framhåller just 
att denna generaliserade management – det vill säga att samma mo-
deller säljs till alla typer av kunder – är en grundorsak till den ameri-
kanska managementkonsultbranschens globala maktövertagande på 
området från 1980-talet och framåt (de ledande svenska firmorna blev 
exempelvis alla uppköpta eller nedlagda vid denna tid), och samman-
faller med reformtrenden NPM:s genomslag i västvärldens offentliga 
sektorer. Björkman hävdar, tämligen spektakulärt:

Vad Paris är för klädmodet, Hollywood för filmen, New York (Wall 
Street) för finanshandeln och Silicon Valley för dataindustrin, det är 
Boston för världens organisationsmodeller. Där finns världens största 
koncentration av inflytelserika organisationsteoretiker och organisa-
tionsutformare. […] 1990-talets ledande organisationsmoden har alla 
utformats och namngetts i Boston (Björkman 2003:75–76).

Vad Björkman menar är att Boston erbjuder en legering av prestige-
fulla universitet (främst Harvard Business School, Sloan Business 
School och Massachusetts Institute of Technology) där de mest am-
bitiösa forskarna forskar och de mest ambitiösa studenterna stude-
rar, samt huvudkontor för några av de världsledande konsultbolagen. 
Studenterna från de prestigefulla universiteten rekryteras sedan till 
de prestigefulla konsultbolagen, men förstås också till ledande in-
dustrikoncerner. Via dessa kontakter genereras givetvis betydelse-
fulla nätverk. Björkman menar att det finns många olika skäl till den 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   53 2011-09-29   13.28



54 2. UT VecKlInGen AV MAnAGeMenTByråKr ATI 

amerikanska managementkonsultbranschens globala dominans från  
1980-talet och framåt, inte minst i Sverige. Förutom, som redan an-
getts, att de erbjuder samma modeller till alla, har de också alltid 
varit större och mer prestigefulla, vilket bland annat ger resurser till 
mer marknadsföring, till inblickar i de större industriföretagen och 
till möjligheten att lansera oerhört spridda populariserade manage-
mentböcker, skrivna av kända författare. De amerikanska företagen 
har också varit mer framgångsrika i att utställa fabulösa löften om 
besparingar och förbättringar, bara man anammar deras modeller.  
Vad Björkman även är inne på är att tiden före de amerikanska kon-
sultbolagens maktövertagande präglades – kanske framför allt i  
Sverige – av en starkt utbyggd offentlig sektor, mäktiga fackföreningar 
som krävde inflytande över arbetets organisering, samt radikala idéer 
om medarbetarinflytande. Man skulle kunna hävda att de amerikan-
ska managementmodellernas – som alla har ett ledningsperspektiv 
och tar för givet att alla medarbetare ska följa ledningens mål utan att 
bråka – plötsliga maktövertagande på organisationsområdet i Sverige 
och andra länder var något som gynnades av såväl direktörer inom nä-
ringslivet som chefer inom offentlig sektor, som ville byta fokus från 
den radikala trenden (om exempelvis facklig påverkan och medarbe-
tarinflytande) till ledningens perspektiv (inriktat på effektivitet och 
besparingar). Sammanfattningsvis finns det anledning att instämma i 
Parkers påstående att det framväxande utbudet av management inom 
såväl universitets- som företags- och konsultvärld utgör ”en av de 
största institutionella legitimerings- och pr-kampanjerna i idéhisto-
rien, även om den sällan räknas som en sådan” (Parker 2002:9).

Ovanstående är exempel på hur det växer fram ett utbud av kun-
skap och tjänster kring organisering. Många forskare fokuserar relativt 
starkt på att beskriva framväxten av detta utbud (för nordisk horisont, 
se Furusten 1996; Røvik 2008). Min grundhållning är emellertid att 
detta utbud är avhängigt en efterfrågan, och det är grunden till denna 
efterfrågan som den här boken handlar om. Den enorma expansio-
nen av akademisk vetenskap, akademiska utbildningar och konsult-
tjänster kring organisering skulle inte existera om det inte samtidigt 
fanns en stor efterfrågan. Det är förstås inte så enkelt att det enbart rör 
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sig om antingen/eller. Det är inte bara efterfrågan som styr utbudet – 
är man tillräckligt stark (exempelvis en etablerad global konsultfirma) 
kan man naturligtvis via sitt utbud också styra efterfrågan (exempelvis 
skapa ett plötsligt behov av Lean Healthcare). Ett globalt konsultbo-
lag som McKinsey har utan tvekan resurser för sådan efterfrågestyr-
ning. I ett större konsultuppdrag åt Karolinska Universitetssjukhuset 
rekommenderade således McKinsey (2007) starkt implementering 
av lean, och denna rapport förefaller vara en viktig igångsättare för  
lean-febern inom svensk sjukvård som beskrevs i inledningen till 
boken. Således är utbudssidan central för att förstå managementfeno-
menet, och som synes förefaller det vara vinstintressen som är drivande. 
Eftersom jag samtidigt måste göra en avgränsning har jag valt att inrik-
ta mig på efterfrågesidan, mer specifikt den offentliga sektorn.

Det kan också finnas en hög grad av samsyn mellan aktörer i  
utbuds- och efterfrågeleden, vilket Furusten framhåller i sin bok Den 
populära managementkulturen. Furusten menar att såväl konsultfirmor 
som köparna av deras produkter är intresserade av att sprida ”en 
standardiserad ideologi med nordamerikansk profil om framgång”  
(Furusten 1996:204). Från säljarnas sida är denna standardiserade 
ideologi av intresse eftersom de (företrädesvis) är nordamerikanska 
samt att standardiserad produktion, som redan antytts, här liksom på 
andra marknader, är en framgångsfaktor. Från köparnas sida är man 
intresserade av managementideologi snarare än kunskap om manage-
ment, eftersom kunskap är dyrt, problematiskt och komplext. Det är 
enklare att ta till sig ideologier, speciellt om de hyllar framgångsrika  
ledare (jfr Meier & O’Toole 2008a).

Att intresset för organisering och styrbarhet förefaller ligga bakom  
efterfrågan på management i offentlig sektor har jag redan konsta-
terat. Två intressanta avhandlingar har under senare år producerats 
kring framväxten av en generell förvaltningspolitik i Sverige respek-
tive Danmark (Sundström 2003; Andersen 1995). I båda avhand-
lingarna konstateras att behovet av en sådan förvaltningspolitik 
började uppkomma under 1950-talet. I båda avhandlingarna konsta-
teras också att den nya förvaltningspolitiken var inspirerad av det nya 
organisationstänkandet, speciellt organisationer som målinriktade 
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verksamheter med gemensamma – det vill säga verksamhetsobero-
ende – karakteristika. Förebilden i det här skedet var troligen främst  
militär – således var det första förvaltningsstyrningsprojektet som initie-
rades av det svenska Finansdepartementet (programbudgeteringen, 
föregångaren till dagens resultatstyrning, enligt Sundström 2003) in-
spirerat av Pentagon. Det tänkande man i båda fallen lämnade bakom 
sig var en sektorsspecifik detaljstyrning. I stället ville man ha en ge-
nerell förvaltningsstyrning. I båda fallen kan detta ses som försök 
att öka finansministeriernas makt (något som också har blivit följ-
den, se Dahlström m.fl. 2009) – om varje sektor kräver sin egen kun-
skap och detaljkännedom minskar förstås möjligheten att bedriva 
generell styrning. Andersen (1995) är extra tydlig med att påpeka att 
förvaltningspolitik som sådan växte fram under denna period, och 
att detta är en typ av politik som blir överordnad de andra, sektors-
specifika politikområdena:”Denna förvaltningspolitik är av en annan 
typ, eftersom den anger premisserna för alla andra politikområdens 
förvaltning” (ibid.:228). Detta gör det troligt att den generella för-
valtningspolitiken blir starkare formskapande än vad sektorsspecifika 
politikområden kan bli; sektorsspecifik styrning tenderar snarare att 
bli innehållsrelaterad. Konsekvenserna kan ses i den likriktande, stan-
dardiserande ekonomistyrning som Finansdepartementet bedriver, 
och som har sina motsvarigheter i många andra länder. Genom NPM 
har förvaltningspolitik blivit överordnad andra former av politik – den 
utgör den gemensamma form som politik på olika områden stöps i 
(Barzelay 2001). Att förvaltningspolitik blir överordnad andra former 
av politik ska definitivt inte tolkas som att politikernas intresse för för-
valtningspolitik är stort – i stället bör den finansministerieanknutna 
förvaltningspolitik som tagit överhanden ses som ett tjänstemanna-
projekt, där tjänstemännen är skolade i ett standardiserat sätt att tänka 
kring organisation och styrning.

Som synes finns klara incitament för åtminstone vissa aktörer att 
införa en styrning som främst baseras på antagandet om verksam-
hetsoberoende organisationer. Det är aktörer som befinner sig på 
den överordnade nivån – ledningen – vare sig det gäller företag, stat 
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eller kommun. På så sätt får de maktmedel över de mer specialiserade 
verksamheter de är satta att styra, verksamheter som kanske tvärtom  
är mycket måna om att behålla sin särprägel, eftersom särprägeln i  
sig är en maktresurs.

Det korta perspektivet
Det finns de mest skiftande bakgrundsteckningar till 1980-talets plöts-
liga våg av managementreformer. Men en viktig, tämligen spridd och 
etablerad bild (jfr Pollitt & Bouckaert 2004) är att det handlar om 
ekonomiskt betingade reformer som startar i en nationalekonomisk 
bristsituation, och som är samtida med ett plötsligt ifrågasättande av 
den ”starka staten”, såsom exemplifierad av den svenska socialdemo-
kratin. Orsaker som brukar lyftas fram här är utgiftsökningar, omöj-
lighet att skärpa skattetrycket i en globaliserad och konkurrensutsatt 
ekonomi, en åldrande befolkning, ökade krav på service och ökad ef-
terfrågan på välfärdstjänster. Samtidigt kan denna politiska ”brist-
myt” också ifrågasättas som bakgrund till de managementreformer 
som svept över västvärlden. Med en perspektivförskjutning skulle 
man i stället för brist kunna tala om rikedom – människor som blir allt 
rikare, rikedom på styrningsrecept, rikedom på möjligheter att utöva 
styrning, rikedom på utbildningar och utbildade som producerar nya 
styrningsredskap, rikedom inom såväl näringsliv som offentlig sektor 
att ägna större tid än någonsin åt att mäta, kontrollera följa upp, utvär-
dera och informera om gjorda insatser, rikedom på aktörer som del-
tar i styrningsindustrin, rikedom på idéer om nya områden som bör 
göras till föremål för styrning. 

Förvisso nådde de offentliga utgifterna tidigare oanade höjder 
under 1980-talet. Ser man på utvecklingen de senaste åren har dessa 
utgifter faktiskt pressats ner något i nästan hela västvärlden i relation 
till BNP. USA är ett kuriöst undantag – med tanke på hur stark reto-
riken kring nedskärningar och minskat skattetryck i detta land har 
varit – men där låg man redan från början på en låg nivå, och glappet 
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mellan politisk retorik och praktik har alltid varit extra stort där (Pol-
litt & Bouckaert 2004:109). Huruvida managementreformer eller ens 
ren marknadisering verkligen har bidragit till att pressa ner de offent-
liga utgifterna är en helt annan fråga. Åtminstone finns inga belägg för 
detta, trots att detta länge varit en ledande ideologi hos flera stora inter-
nationella organisationer (såsom EU och OECD) och ledande besluts-
fattare (Gore 1997). Man skulle lika gärna kunna tolka minskningen av 
de offentliga utgifterna i relation till BNP som att det privata närings-
livet har utvecklats fantastiskt sedan 1980-talet i hela västvärlden, och 
därför växt i förhållande till BNP (Pollitt & Bouckaert 2004). Om man 
dessutom jämför med 1960-talet snarare än 1980-talet ligger de offentli-
ga utgifterna fortfarande på en exceptionellt hög nivå. Mellan 1965 och 
1980 fördubblades exempelvis de offentligt anställda i Sverige, samti-
digt som befolkningen ökade med ca 6 procent (efter 1980 har offent-
ligt anställda fortsatt att öka, speciellt inom kommunal sektor, om än i 
betydligt lägre takt). Skattetrycket växte starkt under samma tid.

På många sätt skulle alltså viljan att reformera den offentliga sek-
torn kunna ses som en reaktion på denna ”offentliga revolution”  
(Tarschys 1983). Men min poäng med att tala om en ”bristmyt” är dels att 
talet om resursbrist överskuggar vilken expansion som har skett, även 
om den uppåtgående kurvan tydligt har planat ut sedan 1980-talet, 
dels att ”myten” döljer den långsammare ”styrningsrevolution” som i 
lika stor utsträckning som krismedvetandet gjort managementrefor-
merna och managementbyråkratin möjlig. Utifrån det ”mellanlånga” 
perspektivet från förra avsnittet kan 1980-talets managementexplo-
sion ses som en fortsättning på de styrsystem som bland annat efter 
amerikansk förebild började introduceras redan på 1950-talet. Som 
nämndes betonar exempelvis Sundström i sin avhandling om resultat-
styrning i den svenska staten kontinuiteten från 1950-talet och framåt 
– en kontinuitet där den ”rationella” styrningen är det bärande ele-
mentet, men där försöken att skapa denna rationalitet paradoxalt nog 
leder till ökad komplexitet. Med Andersens sätt att se kan manage-
mentrevolutionen från 1980-talet och framåt snarast ses som förvalt-
ningspolitikens hegemoni över andra politikområden – styrningens 
form överskuggar innehållet.
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En hypotes som utvecklas vidare i kapitel 6 är att managementre-
former i stället främst handlar om maktutövning och reformer inom 
denna maktutövning. Maktutövningen är ett medel för att hantera 
konflikt inom den offentliga sektorn genom att skapa ett stabilt och 
förutsägbart styrningssystem. Reformerna handlar främst om att ge-
nomföra en rationell styrningsorganisation där politiska konflikter 
mellan grupper och intressen minimeras, och där aktörer osynliggörs 
genom hänvisning till anonyma managementsystem och standarder. 
Under 1970-talet ökade intressekonflikterna i många stater – exem-
pelvis Sverige och Storbritannien – och fackföreningarna stod starka-
re än någonsin. Att de offentliga utgifterna ökade rekordartat under 
1970-talet kan ses som ett indicium på hur starka sådana intressenter 
var. På så sätt skulle managementreformerna snarare kunna ses som 
en politisk reaktion på intressekonflikterna, och försök att bryta dessa 
intressens makt genom ett fokus på organisering och styrning. Även 
marknadiseringsreformer kan ses som ett sätt att privatisera konflik-
ter och därmed avföra dem från den politiska agendan. Det kan före-
falla irrationellt att politiska beslutsfattare aktivt försöker förhindra 
och privatisera konflikter, eftersom dessa beslutsfattares roll då mins-
kar. Emellertid finns så många andra intressen som just har detta 
som målsättning, och som politiska beslutsfattare inte har kunnat stå 
emot. Till dessa grupper hör: ledande tjänstemän, internationella or-
ganisationer, konsultbolag samt aktörer som vill tjäna pengar på den 
offentliga sektorn (och därför stödjer marknadiseringsambitioner). 
Man kan alltså säga att vissa intressen gick segrande ur 1970-talets 
konflikter, och att reformerna därför inte alls handlade om ekono-
miska problem, utan snarare om sociala och organisationspolitiska 
problem. Ett exempel på lösning på sådana typer av problem i Sveri-
ge som diskuteras mycket i denna bok är decentraliseringen. Genom 
att decentralisera kan man bli av med besvärliga konflikter från den 
centrala nivån, men då dyker de oundvikligen upp på en annan  
nivå i stället.
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Men har managementbyråkratin  
verkligen ökat?
I december 2009 publicerade den högerinriktade tankesmedjan Tim-
bro en rapport med titeln Byråkratexplosionen – hur kommuner och 
landsting använder ökade resurser. Rapporten väckte relativt stor upp-
märksamhet på grund av att man samtidigt publicerade en artikel 
på DN Debatt (2009-12-28), men som fallet ofta är varade debatten 
bara några dagar. Timbros huvudtes var, som titeln antyder, att kom-
muner och landsting mest använder ökade resurser till att förstärka 
sin byråkrati. Detta har sin grund i att kommuner och landsting själ-
va bestämmer över sin resursanvändning. Timbro påpekar att stats-
bidrag och skatteintäkter till kommuner och landsting ökade med  
30 procent mellan 2001 och 2007:

Vad som visas i denna rapport är att dessa resurser i en exceptionell ut-
sträckning har använts till att anställa administratörer i offentlig förvalt-
ning, dvs byråkrater, medan sysselsättningstillväxten av de viktigaste 
yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg i relation bara har ökat 
blygsamt – även om anställda hos privata företag, finansierade med 
offentliga medel, också har räknats in. Studien visar också att det inte 
finns några samband mellan sysselsättningstillväxten inom välfärds-
tjänsterna, och ökningen av antalet administratörer. Likaså saknas ett 
samband mellan befolkningens utveckling och tillväxten av antalet 
offentliga administratörer. Det finns till och med exempel på län där 
personalgrupperna inom vård, omsorg och skola har minskat under 
2000-talet men där byråkraterna samtidigt blivit fler. Byråkratexplo-
sionen är en process som tycks pågå av sig själv. Rapportens tydliga 
slutsats är att ökade resurser till kommuner och landsting inte är någon 
som helst garanti för fler personer som arbetar inom vård, skola och 
omsorg (Timbro 2009:5–6).

Den bevisföring som Timbro använder sig av utgörs av Statistiska 
centralbyråns yrkesstatistik, en serie som i sin nuvarande form sträck-
er sig tillbaka till 2001. Genom denna statistik lyckas Timbro visa att 
”administratörer i offentlig förvaltning” är den yrkesgrupp som ökat 
överlägset mest av alla större yrkesgrupper i landet i procentuella 
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termer – närmare bestämt med 46 procent. Vård- och omsorgsper-
sonal har bara ökat med 9 procent, sjuksköterskor med 5 procent och 
gymnasielärare med 4 procent. Timbro visar också att den totala ök-
ningen av anställda i kommun och landsting mellan 2001 och 2007 har 
varit 2,7 procent, medan ökningen av ”administratörer i offentlig för-
valtning” varit 28,4 procent i kommuner och landsting.

Timbros användning av statistiken är starkt tendentiös, eftersom 
de valt ut statistik som stöder den bakomliggande tesen – den of-
fentliga sektorn är inte förmögen till effektiv resursanvändning – och 
utelämnat annan statistik. Tittar man utförligare på SCB:s yrkessta-
tistik än vad Timbros konsulter verkar ha gjort ser man snabbt att 
det finns flera administratörsgrupper i statistiken. Andra administra-
tivt relaterade yrkesgrupper såsom företagsekonomer, marknadsfö-
rare, personaltjänstemän och redovisningsekonomer har också ökat 
inom offentlig förvaltning, men det finns även administratörsgrupper 
som har minskat – exempelvis bokförings- och redovisningsassisten-
ter och övrig kontorspersonal. Det förefaller vara vissa administratörs-
grupper som ökar. Tabell 2.1 på nästa sida visar utvecklingen i absoluta 
tal för samma tid som Timbros undersökning för ett urval yrken i 
kommunal förvaltning (dvs. med landstingen uteslutna), och upp-
delad i tre kategorier: chefer, administratörer samt representanter för 
kärnverksamhet.  

Det första som bör noteras här är utvecklingen i absoluta tal (vilket 
Timbro avstår från att redovisa), vilken visar hur enormt mycket stör-
re antal anställda det trots allt finns i kärnverksamheten (bara dessa 
utvalda grupper från kommunal förvaltning står för närmare 10 pro-
cent av samtliga arbeten i Sverige!) än i administrationen. Det andra 
som bör noteras är den stora mängden klassificeringar i SCB:s yrkes-
statistik – de jag valt ut här är mitt eget urval, och man kan göra urval 
i en oändlig mängd kombinationer. Det tredje är att det sker snab-
ba fluktuationer som förefaller ha mer med SCB:s klassificeringar 
att göra än något annat. År 2008 minskade ”administratörer i offent-
lig förvaltning” i kommunerna plötsligt med en tredjedel! Den tro-
liga förklaringen till en sådan våldsam minskning på ett år är att det 
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snarast har skett någon form av omklassificering i SCB:s system, och 
att dessa administratörer hamnade någon annanstans. Det fjärde, slut-
ligen, är att det har skett en stark ökning av privata företag, kommunalt 
ägda bolag och andra organisationer som bedriver välfärdsverksam-
het, sponsrad av offentliga medel. Om vi exempelvis fyller på den 
redan mycket stora vård- och omsorgspersonalen med sådan perso-
nal som arbetar i företag, kommunalt ägda bolag och andra organisa-
tioner så ser vi inte den blygsamma ökning som syns i tabellen ovan  
(3,2 procent), utan en ökning med hela 11,9 procent. För grundskollä-
rare innebär en sådan omräkning att den ovan angivna minskningen 
med 4,9 procent avlöses av en måttlig ökning med 0,7 procent. An-
ledningen till att detta inte har infogats i tabellen är att motsvarande 
uträkning inte är möjlig för administratörer – det vill säga det finns 
ingen klassificering hos SCB rörande administratörer i exempelvis 
friskolor och vårdbolag. Det går med andra ord inte att jämföra dessa 
kategorier, men man kan anta att den sammanlagda ökningen för per-
sonal i kärnverksamheten som redovisas ovan är något högre i rela-
tion till den sammanlagda ökning av chefer och administratörer som 
redovisas. Allt detta visar att SCB:s yrkesstatistik tyvärr är betydligt 
svårare att dra slutsatser från än vad Timbro försöker påvisa, även om 
det finns visst fog för talet om en stark ökning av byråkrater på vissa 
områden.

Det olyckliga är emellertid att slänga ut barnet med badvattnet. 
Det intressanta och ovanliga med Timbros rapport – som de också på-
pekar – är att Timbro studerar vilka personalgrupper som ökat i den 
offentliga sektorns förnyade expansion under 2000-talet. Detta är 
något som förvånansvärt sällan görs. Politiker från båda blocken över-
trumfar varandra i löften om resurser till ”vård, skola och omsorg” 
(dvs. till landsting och kommuner), men de verkar ointresserade av 
hur dessa resurser ska utnyttjas. Vad Timbro har rätt i är också att by-
råkrati ”döljs” i de redovisningar av användning av skatteintäkter och 
statsbidrag som görs av kommuner och landsting. Kommunernas re-
sursanvändning toppas överlägset av utbildning och omsorg om äldre 
och funktionshindrade, medan landstingens resursanvändning för-
stås domineras av hälso- och sjukvård. Man kan få intrycket av att all 
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resursanvändning inom dessa områden går till så kallad kärnverksam-
het, men så är det inte. Byråkrati finns i samtliga utgiftsposter, och det 
är mer än troligt att decentraliseringen inom dessa sektorer lett till 
ökad byråkrati, på grund av de utspridda systemen med behov av sam-
ordning. Och det framgår tydligt ovan att även om administratörs-
gruppen är liten i förhållande till kärnverksamheten i den kommunala 
sektorn, är det definitivt så att den har ökat betydligt mer i procentu-
ella tal. Framför allt är det alltså vissa administratörsgrupper som ökar. 
Speciellt är ökningen av chefer markant, men även tillväxten av eko-
nomer och personaltjänstemän är av intresse.

Min slutsats är att vi här har ett indicium – om inte ett slutgiltigt 
bevis – på att det är managementbyråkratin som har ökat, det vill säga 
chefer samt administratörsgrupper med den generella organisations-
kunskap som beskrivits ovan, och att behovet av chefskap i kommunal 
sektor har att göra med den omfattande delegeringen och decentrali-
seringen av uppgifter till kommunerna under de senaste decennierna. 
Detta är som sagt indicier – det bör samtidigt påpekas att det också 
har skett en rejäl ökning av chefer i det privata näringslivet (enligt 
SCB:s statistik). Indicierna görs dock mer trovärdiga genom liknan-
de mätningar i ”NPM-reformernas mönsterland” Nya Zeeland, vilka 
visar på en betydligt kraftigare ökning av chefer i såväl offentlig som 
i privat sektor där i jämförelse med de mer ”modesta” reformatorer-
na Australien och USA (Hazledine & Quiggin 2006). Detta är fören-
ligt med att mer delegerade system (exempelvis kontrakt med privata 
utförare som varit mycket vanligt i Nya Zeeland) kräver mer kontroll.

Vad som emellertid framgick i kapitel 1 var att managementbyrå-
kratin antagligen främst ökar i form av att managementrelaterat arbe-
te ökar för många yrkesgrupper, inte bara chefer och nya positioner 
med managementkoppling. Denna ökning är omöjlig att studera via 
SCB:s statistik. Speciellt professionella grupper har klagat över denna 
trend, vilket Forssell och Ivarsson Westerberg (2000) lyfter fram i sin 
rapport Administrera mera! Organisationsförändring och administra-
tivt arbete. Forssells och Ivarsson Westerbergs tes är att den ökande 
administrationen hör ihop med ökad förändringstakt i den offentliga 
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sektorn, och de formulerar till och med en ”lag” för denna utveck-
ling: ”Alla försök att förändra och reformera organisationer leder till 
mer administration” (ibid.:2; detta är en variant på ekonomen Par-
kinsons ”lag” som säger att ”Arbetet breder ut sig för att fylla den tid 
som avsatts för dess genomförande”). Vi skulle då finna en förkla-
ring till att administratörsgrupperna ökar mer än kärnverksamhetens 
personal: de många förändringarna (exempelvis kommunalt huvud-
mannaskap över skolan och EU-medlemskapet) kräver mer adminis-
tration. Inte nog med att reformer måste administreras – större och 
mer komplexa organisationer (exempelvis kommuner) kräver också 
alltid mer av samordning, vilken i sig kräver administration. Denna 
utveckling är mycket svår att mäta, och i Sverige är det dessutom 
förvånansvärt lite intresse som har ägnats åt fenomenet. Vi ska inte 
heller sätta likhetstecken mellan ökande administration och ökande 
managementbyråkrati.

Vi kan i alla fall konstatera att det är säkerställt att administrativt 
arbete har ökat inom offentlig sektor liksom att mer avancerade ad-
ministratörsbefattningar har ökat mer än personal i kärnverksamhe-
ten, samt att det troligen finns flera faktorer bakom detta, såsom en 
ökande offentlig sektor, decentralisering, EU-medlemskapet, sam-
ordningsproblem och organisationsreformer. Faktorerna kan vara in-
terna, exempelvis att ökande byråkrati är ett karriär- och maktintresse 
inom organisationer; men de kan även vara externa – byråkratin är 
en följd av EU-medlemskap, styrningsförändringar, ökande kontroll-
behov, eller kanske till och med inflationen i vissa utbildningar inom 
management och samhällsvetenskap vilket i längden leder fram till in-
terna förändringar. En viktig fråga, som Forssell och Ivarsson Wester-
berg sätter fokus på, är om det är managementreformerna i sig som 
leder till ökad byråkrati eller om managementreformerna snarare är 
en konsekvens av ökad komplexitet. En speciell orsak till ökande by-
råkratisering när det gäller svenska förhållanden är den omfattande 
delegering och decentralisering som har skett, och som vi nu ska gå 
närmare in på. 
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Blott Sverige svenska organisations-  
och styrningsproblem har? 
Många författare framhåller att Sverige har en speciell förvaltnings- 
och styrningstradition som också leder till speciella styrningspro-
blem (Premfors m.fl. 2003). Även om denna tradition verkar väcka 
en högst begränsad entusiasm hos medborgare i gemen, förefaller de 
flesta beslutsfattare väl medvetna om denna tradition och framhäver 
den ofta. När Ansvarsutredningen tillsattes talade således statsminis-
ter Göran Persson och finansminister Pär Nuder stora ord om att de 
satte i gång det största reformarbetet sedan kansler Axel Oxenstiernas 
dagar på 1600-talet. En av de mest citerade översikterna av svensk för-
valtningspolitik internationellt, Molander m.fl. Does Anyone Govern? 
(2002), börjar med att söka bakgrunden till svenska styrningspro-
blem under 1600- och 1700-talen. Några av de traditioner som brukar 
framhävas med stolthet är den höga graden (och det historiskt tidiga 
skyddet) av yttrandefrihet, inte bara bland medborgarna, utan även 
bland de offentliga tjänstemännen genom offentlighetsprincipen och 
meddelarskyddet. Samtliga dokument i den svenska förvaltningen är 
offentliga så länge lagstiftningen inte säger något annat, de offentli-
ga tjänstemännen har i princip rätt att säga vad de vill till vem de vill, 
även om sin arbetsplats, och arbetsgivaren har inte rätt att efterforska 
vem som lämnat ut uppgifter. En annan viktig tradition är förvaltning-
ens relativa självständighet, som sträcker sig flera hundra år tillbaka 
i tiden, och som idag yttrar sig dels i den kommunala självstyrelsen, 
dels i förbudet mot ministerstyre. Kärnan i förbudet mot ministersty-
re idag är regeringsformen kapitel 12, andra paragrafen:

Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, får bestämma hur  en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska 
besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller 
mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. 

Denna paragraf innebär alltså ett förbud mot enskilda  ministrar och kom-
munstyrelserepresentanter att lägga sig i enskilda förvaltningsärenden, 
och det var denna paragraf som exempelvis justitieminister  Anna-Greta 
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Leijon bröt mot då hon utfärdade ett rekommendationsbrev åt bok-
förläggaren Ebbe Carlsson i den märkliga Ebbe Carlsson-affären.  
Samtidigt är det förstås fel att se denna paragraf som ett förbud mot 
ministrar att lägga sig i förvaltningens affärer över huvud taget. Ibland 
kan man tycka att talet om ”förbud mot ministerstyre” överdrivs i Sve-
rige, att till och med ministrar själva gärna döljer sig bakom denna 
paragraf för att slippa ta ansvar för problematiska frågor. Likväl har 
föreställningen om detta förbud lett till att förvaltningens självstän-
dighet förväntas vara stor. Men detta leder till problem med att styra 
förvaltningen. Det som inskärper denna styrningsproblematik är 
också den underbemannade regeringsnivån i Sverige. Som Molander 
m.fl. (2002) framhåller arbetar ett mycket litet antal av de statsanställ-
da i Sverige inom Regeringskansliet, i jämförelse med många andra 
länder. Tillkommer gör då att en ännu större del av förvaltnings-
ärendena idag utförs av kommuner och landsting, som är ännu mer 
svåråtkomliga för regeringen. Studier visar att ju mer delegerad den 
politiska styrningen är, desto mindre tenderar de ansvariga på lägre 
nivåer att ta hänsyn till den övergripande styrningen (Christensen & 
Lægreid 2001; Egeberg & Trondal 2009). Förvisso finns något mer av 
”ministerstyre” i kommunerna eftersom kommun- och landstingssty-
relser är chefer över förvaltningen, men dessa styrelser kan knappast 
tänkas ta ett generellt och nationellt ansvar för exempelvis skolut-
veckling; i stället är dessa styrelser partikulära och ser till den enskilda 
kommunens och regionens intressen. Allt detta gör att Premfors m.fl. 
(2003) karakteriserar den svenska förvaltningen som ”bottentung”, 
med få ”styresmän” med generellt och nationellt ansvar i toppen.

Vad kan denna självständiga och bottentunga karaktär då tänkas 
leda till? En positivt sinnad betraktare framhåller gärna att vi får en för-
valtning där enskilda organisationer och tjänstemän vågar ta egna ini-
tiativ. En hierarkisk och toppstyrd förvaltning blir lätt initiativlös, men 
kan också tänkas vara karakteriserad av olika former av ”tyst motstånd”. 
I Sverige, med en relativt öppen förvaltning, kan motståndet mot styr-
ning förväntas anta öppnare former. Lundquist (1998) framhåller vikten 
av en offentlig etik – om denna etik styr tjänstemännens handlande kan 
man tänka sig att det blir bättre än om man enbart följer order uppifrån.
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Men samtidigt har regeringen alltså begränsad förmåga att styra 
förvaltningen. Regeringen saknar information (eller förmåga att han-
tera information) om vad som egentligen händer och sker, och ris-
kerar att ta sin tillflykt till olika former av symbolpolitik. Ett sådant 
exempel som återkommer i boken är ”storstadssatsningen”. Om den 
verkliga kompetensen vidare ligger ”långt ut” i styrningskedjan finns 
också risken att regeringens styrning uppfattas som trubbig och okun-
nig. Regeringen har under hela 1900-talet kompenserat för samord-
nings-, informations- och kompetensproblemen genom att bygga upp 
sin kunskapsbas via utredningar som dessutom ofta förankras brett 
bland viktiga intressenter genom remissväsendet, men många fram-
håller att utredningsväsendet har urvattnats (Riksrevisionen 2004:2), 
bland annat till följd av att beslutsfattarna snabbare vill få tillgång till 
användbara beslutsunderlag, vilket lätt leder till att de vänder sig till 
konsulter i stället. Det kan samtidigt tänkas att såväl de kommunala 
nivåerna som de statliga myndigheterna saknar incitament att försöka 
ändra på dessa sakförhållanden, eftersom de i praktiken gynnar dem 
själva. Och de politiska beslutsfattarna i toppen – de som borde vara 
intresserade av förändring – har oftast sin uppmärksamhet riktad mot 
andra frågor än hur förvaltningen ska styras.

Regeringen gjorde under 1980-talet försök att ändra på dessa miss-
förhållanden gentemot främst de statliga myndigheterna. Många 
myndigheter minskades och ”strömlinjeformades” och deras roll ren-
odlades till stöd- och stabsorgan till regeringen, en utveckling som ac-
centuerades under 1990-talet (Roness 2007). Dessa reformer ledde 
samtidigt till en omfattande delegering och decentralisering av upp-
gifter till kommunal nivå (och länsstyrelsenivå), vilket belackaren 
skulle vilja hävda snarare ledde till att regeringen förlorade ännu mer 
av sin kontroll samtidigt som problemen förflyttades neråt. De statli-
ga myndigheterna blev tydligare underställda regeringen, men till pri-
set av att den nationella styrningen delvis gick förlorad (se t.ex. SOU 
2008:62 gällande Naturvårdsverket).

Ännu ett försök att öka styrningens effektivitet var att införa mål-  
och resultatstyrning. Vi ska återkomma till denna styrningsform, men 
de flesta utvärderingar som finns av denna är kritiska (Sundström 2003; 
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SOU 2007:75). Först och främst reduceras de politiska beslutsfat-
tarna i denna modell till beställare och regelsättare, en roll som de  
i praktiken inte är förtjusta i. Längre ner i styrsystemet riskerar mål- 
och resultatstyrningen att reduceras till ett slags parallellaktivitet till 
den verkliga aktiviteten, med en stor pappersproduktion som följd, 
vilket är arbetsamt samtidigt som de många dokumenten inte finner 
särskilt många intresserade läsare. De statliga årsredovisningarna är 
ett tydligt exempel – de var tänkta att ge användbar information om 
myndigheternas måluppfyllelse, men har i praktiken blivit ett slags 
marknadsföringsdokument för myndigheterna. ”Det går inte att styra 
med mål!” utropade Björn Rombach redan 1991, och de praktiker 
inom de högre nivåerna av statsförvaltningen som jag och kollegor in-
tervjuat inom ramen för olika projekt ger honom rätt, bland annat ut-
ifrån komplexiteten i verksamheten. Försvararna av styrmodellen är 
ofta medvetna om dessa problem, men ser få alternativ till den (se t.ex. 
Mundebo 2008).

EU-medlemskapet bör förstås också nämnas som en faktor som 
kan tänkas försvåra nationella beslutsfattares ambitioner att styra. På 
grund av den självständiga förvaltningen och det långtgående kom-
munala självstyret, har det redan tidigare hävdats att Sverige har star-
ka inslag av maktdelning inom ramen för det som formellt sägs vara en 
parlamentarisk demokrati (Wockelberg 2003). Denna maktdelning 
har självfallet förstärkts av EU-medlemskapet – att all offentlig makt 
utgår från folket och parlamentet i Sverige är numera en sanning med 
stor modifikation (Bäck & Larsson 2008). Vi kommer längre fram att 
se hur stor inverkan EU:s dagordning har på kommunal förvaltning i 
Sverige idag.

Slutligen ska nämnas decentraliseringen, som jag kommer att åter-
komma till många gånger i boken. ”Decentralisering” är ett av de mest 
laddade begreppen i den svenska politiken. Medan beslutsfattare på 
central nivå gärna vill hävda att den svenska förvaltningen är decen-
traliserad – exempelvis genom att makt flyttats ner till lägre nivåer 
– vill många företrädare för förvaltningen (speciellt kommunpoliti-
ker) snarare hävda att förvaltningen delegerats en rad nya uppgifter 
utan att den egentligen fått utökad makt. Man skulle då kunna tala om 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   69 2011-09-29   13.28



70 2. UT VecKlInGen AV MAnAGeMenTByråKr ATI 

delegering snarare än decentralisering (Strandberg 2003). Speciellt  
är det möjligt att uppfatta det så idag när decentralisering inte alls är  
lika moderiktigt. En rad decentraliseringsreformer har genomförts 
inom svensk offentlig sektor, främst under 1980-talet och början av  
1990-talet, ibland kopplade till effektiviseringstänkandet, där den ökade 
kommunala självstyrelsen och högskolornas friare roll kan ses som  
exempel. Mellan raderna i den tidigare finansministern Kjell-Olof 
Feldts memoarer (Alla dessa dagar, 1991) går det att läsa in att reger-
ingen via decentralisering ville bli kvitt centrala problem – exempel-
vis ser han det ständiga bråket med lärarfacken om lärarnas löner som 
en viktig bakgrund till decentraliseringen av skolan. Även decentrali-
sering på kommunal nivå via skapande av stads- eller kommundelar 
kan ses som försök att bli av med besvärliga detaljproblem på central 
nivå, för att på så sätt få möjlighet att koncentrera sig på annat – min 
studerade kommun är ett exempel på detta. Decentraliseringsivra-
re brukar hävda att decentralisering motverkar byråkrati, men för en 
sådan uppfattning finns inget stöd. Redan på 1960-talet visade flera or-
ganisationsforskare (Hatch 2006: kap. 4 och där anförd litteratur) att 
decentralisering leder till koordinerings- och kontrollproblem som 
snarare kräver mer samordnande byråkrati än centraliserade system. 
Man skulle då kunna se uppkomsten av en managementbyråkrati som 
resultatet av dessa koordinerings- och kontrollproblem i den decen-
traliserade offentliga förvaltningen. 

Dessa svenska styrningsproblem kan skapa en större vilja till ma-
nagementreformer för att råda bot på styrbarhetsproblemen. Flera 
av de reformer som nämnts ovan kan ses som just detta. Det gäller 
främst mål- och resultatstyrningen, som förutom att ha tydliga län-
kar bakåt till programbudgeteringstänkandet också ursprungligen är 
en managementidé – Management by Objectives (MBO) formulerad 
av Peter Drucker. Denna idé kan ses som kopplad till decentralisering 
och delegering. Enligt idén bör förvaltare på lägre nivåer ges frihet 
att styra sig själva (”let managers manage”), samtidigt som överord-
nade beslutsfattare sätter de övergripande målen. Detta sätt att tänka 
har starkt präglat svensk utbildningspolitik från 1980-talet och fram-
åt – från förskola upp till högskola och universitet. Men tänkandet är 
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aktuellt även i samtida politik, exempelvis i miljömålspolitiken. De-
legering är också förenligt med en internationell trend i länder med 
traditionellt ministerstyre (exempelvis Nya Zeeland och Storbritan-
nien, men även Norge) som gått under namnet agencification (Polli-
tt m.fl. 2001; Christensen & Lægreid 2007b). Enligt denna trend ska 
myndigheterna i dessa länder göras mera ”svenska”, det vill säga bli ut-
förare med tämligen stor frihet att förfoga över sina resurser så länge 
de följer ”principalens” ramar. Slutligen är EU:s regionalpolitiska stöd 
utformat på basis av projekt, där projektledning också är en manage-
menttrend. Förutom dessa direkta anknytningar till managementidé-
er, präglas många av de reformer som syftar till att öka styrbarheten 
av allmänna föreställningar om mer företagsmässighet inom offent-
lig sektor, fokus på effektivitet samt resultatutvärderingar. På sätt och 
vis är alltså NPM-trenden och försöken att förbättra styrbarheten 
i svensk offentlig sektor samma sak. Att NPM snarare kan försvåra 
styrningsproblemen ännu mer är fullt möjligt – exempelvis kan tren-
den leda till ökad fragmentering, minskad känsla för det gemensam-
ma och mätning av prestationer för mätningens skull (Newman 2001;  
Hood & Peters 2004). Vi är då tillbaka vid frågan om management-
reformer egentligen syftar till att förbättra styrbarheten, eller om det 
finns andra syften. Managementreformerna kan också skapa utrym-
me för en ökad byråkrati, samt denna byråkratis eventuellt ökade 
makt.

Avslutningsvis i detta avsnitt kan konstateras att det finns vissa spe-
ciella förutsättningar för managementreformer i det svenska sam-
manhanget. Dessa speciella förutsättningar består framför allt i att 
Sverige redan från början har relativt självständiga myndigheter och 
kommuner, samt en anmärkningsvärt liten ”koncernledning” på na-
tionell nivå. Vad detta talar för är inte bara att de nationella beslutsfat-
tarna använder managementidéer (såsom mål- och resultatstyrning) 
för att öka kontroll och styrbarhet och minska makten för sektorsspe-
cifika styrsystem, utan också att andra statliga och kommunala organ 
kan använda managementreformer för att öka sin styrningsförmå-
ga, kontroll och kanske till och med makt. Speciellt decentralisering 
kan vara en utlösande faktor för sådana reformer på lägre nivå, och jag 
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återkommer flerstädes nedan till detta. Samtidigt är Sverige inte unikt. 
Sverige är del i en internationell reformtrend, i mångt och mycket in-
spirerad av managementmodeller, som låter anmärkningsvärt likar-
tad på de mest skilda platser i världen, men som nog också genomförs 
på olika sätt i olika sammanhang. I mer nationaliserade och minister-
styrda sammanhang är det exempelvis troligt att den mer braskan-
de förändringsretoriken kommer från de nationella beslutsfattarna 
själva, medan det förefaller som att tjänstemän är drivande i Sveri-
ge (Pollitt & Bouckaert 2004) – i sig ett tecken på den relativa själv-
ständigheten hos denna personalgrupp i Sverige. Att retoriken låter 
så anmärkningsvärt likartad i hela världen menar många beror på att 
beslutsfattarna idag interagerar inom så många globala och regiona-
la organisationer, samt att globala organisationer som OECD och 
Världsbanken styrs av ekonomer med en strömlinjeformad agenda 
(Furusten & Lerdell 2006).

Genomgången i detta kapitel ska inte bara ses som en bakgrund 
till managementreformer i svensk offentlig förvaltning, utan också 
som en markering mot en term som jag i och för sig själv redan  
använt – nämligen ”trend” (fads är en vanlig beteckning på engelska, 
se t.ex. Birnbaum 2000). Att se managementidéer enbart som tren-
der och modebetonade idéer är att missa det större styrningssam-
manhang som de ingår i (jfr Sahlin 2010). Anknytningen till termer 
som ”mode” och ”trend” ger felaktiga associationer till att vi här har 
att göra med fenomen som kan likställas med lanseringen av det se-
naste vårmodet från Paris eller tidstypiska trender i musik eller littera-
tur. Denna felaktiga association är begriplig, som vi såg i det inledande 
exemplet om Lean Healthcare: enskilda managementidéer sprider 
sig på ett likartat sätt som moden, har sin topp samt plötsliga tillbaka-
gång. Inget konstigt i detta, eftersom det i båda fall finns stora affärs-
intressen bakom, där lönsamheten är beroende av förmågan att med 
jämna mellanrum kunna lansera nya produkter. En sådan utbuds-
orientering måste emellertid kompletteras med de styrsystem och 
organisatoriska strukturer som efterfrågar nya styrningsidéer. Dessa 
styrsystem och organisatoriska strukturer har stora likheter interna-
tionellt, men i detta kapitel har vissa specifika karaktärer i det svenska 
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styrsystemet lyfts fram. Innan jag fördjupar mig i förklaringarna till 
managementbyråkratins utveckling ska jag kort beröra den väsentliga 
frågan om det egentligen behövs någon sådan fördjupning.

Till ”försvar” för  
managementbyråkratin
Men är det ändå inte så enkelt att beslutsfattare på olika nivåer vill 
göra organisationer effektivare (exempelvis kostnadseffektiva och 
målinriktade) med hjälp av managementreformer? Borde inte teo-
rier om management först och främst ta avstamp i denna ”goda vilja” 
och avsikt att vara rationell? Det är trots allt inte märkligt att närings-
livsinspirerade organisationsreformer lanserades just på 1980-talet. I 
början av 1980-talet hade Sverige skapat den dittills största (relativt 
landsstorleken) offentliga sektorn i världen. Expansionen hade gått 
extremt snabbt de senaste två decennierna, speciellt i kommuner och 
landsting, och denna sektors underhåll krävde ett mycket stort skat-
teunderlag – inte minst eftersom löneökningarna var stora. Samtidigt 
befann sig den svenska industrin i en strukturkris. Kjell-Olof Feldts 
(finansminister under större delen av 1980-talet) memoarer är en väl-
talig påminnelse om vilken oro dessa utvecklingstendenser vållade. 
Feldt samlade omkring sig ett antal yngre ekonomer – ”Feldts grab-
bar” – med uttryckligt syfte att tänka nytt på en rad områden, inte 
minst när det gällde styrningen av förvaltningen, och detta försök att 
tänka nytt blev snart i högsta grad kännbart för framför allt de statliga 
myndigheterna, som tidigare under en lång följd av år ostört kunnat 
expandera som de ville. Ett viktigt inslag i detta ”nytänk” var just ett 
effektiviseringstänkande med förebilder från det privata näringslivet. 
Flera myndigheter minskades, och ett stort antal uppgifter delegera-
des till lokal nivå. Utifrån detta sätt att se det kan managementrefor-
merna ses som ett resultat av denna kombinerade växtvärk inom den 
offentliga sektorn och strukturkris inom svensk ekonomi.

Dessa punkter – behovet att bromsa den offentliga sektorns ex-
pansion och viljan att decentralisera ansvar – visar då på en ganska 
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naturlig förklaring till managementbyråkratins uppkomst: för det för-
sta ett näringslivsinspirerat effektivitetstänkande mot bakgrund av en 
ekonomisk kris; för det andra decentralisering som ett av inslagen i ef-
fektiviseringspaketet som samtidigt leder till behov av kontroll och 
koordinering med hjälp av nya styrsystem. Utifrån detta perspektiv 
behövs det väl inga särskilt avancerade teorier för att förstå vad som 
har hänt? Även om utvecklingen av managementbyråkratin inte i alla 
lägen har varit rationell finns det väl åtminstone en rationell förklaring 
till dess framväxt?

Denna ”naturlighetsförklaring” bör på intet sätt tillbakavisas i sin 
helhet. Däremot saknas grundläggande element vilket gör att sam-
hällsforskare inte kan slå sig till ro med den. För det första betonar den 
ensidigt den ”bristmyt” som jag ifrågasatt i detta kapitel. Det fanns 
utan tvekan stora problem i den situation (i Sverige på 1980-talet) 
då managementreformerna började lanseras, men ensidigt fokus på 
dessa problem skymmer sikten för den rikedom av resurser som mo-
derna offentliga organisationer också uppvisar, speciellt om man ser 
dem i kontrast till sina historiska motsvarigheter. Om vi tar svens-
ka kommuner som exempel var deras expansion som professionel-
la organisationer under efterkrigstiden exceptionell. Fortfarande på  
1950-talet var svenska kommuner små och till stor del beroende av 
frivilligt arbete. I och för sig dominerades de av likartade samhälls-
eliter som idag (Szücs & Strömberg 2006), men en väsentlig skill-
nad är ändå den stora tjänstemannaorganisation som numera finns 
på kommunal nivå. Dessa professionella mega-organisationer är en 
verifiering av Max Webers historiska förutsägelse att professionella 
byråkratier på alla väsentliga områden skulle slå ut alternativa organi-
sationsformer (jfr Montin 2004). Denna historiska utveckling är allt-
så kort och det saknas fortfarande förståelse för vad den har betytt. 
Exempelvis är det oklart vad som egentligen håller ihop en kommun 
(se Bäck & Larsson 2008).

För det andra utgår naturlighetsförklaringen från vad som i ledar-
skapssammanhang ibland kallas ett ”cockpitperspektiv” (Røvik 2008). 
I cockpitperspektivet fokuserar vi enbart de ledande aktörerna, som 
mestadels har indirekt kontakt med dem som ska genomföra besluten, 
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men vi vet inte vad beslutsfattare och tjänstemän på andra nivåer ges 
för incitament eller skapar för incitament kring managementreformer. 
Trots karaktären av ”bottentung” som flera gånger lyfts fram angåen-
de svensk förvaltning, är det fortfarande så att akademiska tolkningar, 
inte minst statsvetenskapliga, har en benägenhet att utgå från cockpit-
perspektivet. Men vi vet faktiskt inte vilket organisatoriskt lager som 
är drivande i utvecklingen – kanske det faktiskt är de största organi-
sationerna nere på den fasta marken. I så fall måste andra förklaring-
ar och mer djuplodande studier till, något jag försöker bidra med här.

För det tredje, vilket förstås är självklart, kan fixering vid 
grundläggande orsaker till managementbyråkratins utveck-
ling inte förklara senare utvecklingstendenser inom denna by-
råkrati – det kan däremot, menar jag, de teorier som jag tar 
upp i kapitel 3–6. 
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3. Omvärldens tryck och 
institutionell anpassning:
en nyinstitutionell tolkning av 
managementbyråkrati

Den nyinstitutionella teorin dominerar den samhällsvetenskapliga  
forskningen om managementbyråkratins framväxt i Norden. En 
grundidé inom denna teoribildning är att institutioner – ett noto-
riskt svårdefinierat begrepp som omfattar såväl organisationer som 
normer knutna till dessa organisationer – är tröga och svårförän-
derliga. För att lyckas med institutionella förändringar räcker det 
inte med organisatoriska förändringar; det krävs också förändringar 
i djupt liggande normer. Att svenska förvaltningsorgan introducerar 
en managementrelaterad terminologi – kring kunder, marknader och 
rationella styrprocesser – innebär exempelvis inte att äldre, demo-
kratiska normer (koncentrerade kring medborgare, politiska proces-
ser och det offentliga som en speciell sfär) plötsligt försvinner. Olika 
institutionella legitimeringsgrunder – såsom den demokratiska och 
den marknadsorienterade – kan fortsätta att samleva (Newman 2001; 
Reay & Hinings 2009). Även om beslutsfattare ofta talar om stora och 
genomgripande förändringar är det inte alls säkert att sådana föränd-
ringar går på djupet, det vill säga medför institutionell förändring.

Jag ska i detta kapitel undersöka högre utbildning, och ett bra exem-
pel på institutionell trögrörlighet i ett sådant sammanhang är givetvis 
föreläsningsinstitutionen. Stora förändringar inom högre utbildning 
har aviserats under många år i Sverige. Ändå är det karakteristiskt för 
en trögrörlig institution att vissa kärnverksamheter aldrig ifrågasätts. 
En sådan är konventionen om att högre utbildning i stor utsträckning 
består av en serie föreläsningar där en lärare förväntas stå och hålla tal 
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till studenter kring det de behöver lära sig. Föreläsningar påstås här-
röra från den tid då studenterna inte hade några böcker, vilket gjor-
de att de måste få böckernas innehåll återberättat för sig. Sann eller 
ej så visar denna historia på en typiskt institutionell konvention, som 
fortlever långt efter det att grundskälet till dess existens har försvun-
nit. Däremot kan andra skäl givetvis tillkomma, som att massprodu-
cerade föreläsningar är billigare än andra typer av kontakter mellan 
studenter och lärare, men den seglivade karaktären hos föreläsnings-
institutionen gör trots allt att man inte bara kan anta att föreläsning-
ar fortlever av ekonomiska nyttoargument, utan att det finns många 
andra –  exempelvis symboliska – orsaker till att så sker. Ett känne-
märke på en seglivad institution skulle alltså kunna sägas vara att den 
aldrig ifrågasätts (Campbell 1998). Detta gör samtidigt att begreppet 
institution ofta är problematiskt svårt att skilja från begreppet diskurs 
som jag återkommer till i nästa kapitel. Ännu svårare är att det numera 
finns en inriktning inom nyinstitutionalism som kallar sig ”diskursiv 
institutionalism” (Schmidt 2008).

En huvudtes i den nyinstitutionella teoribildningen kring organisa-
torisk förändring är att reformer kommer uppifrån, men kontextua-
liseras och översätts utifrån lokala förutsättningar, framför allt lokalt 
eller professionellt utvecklade normer och rutiner. Anpassning och 
lämplighet är viktigare för lokala aktörer än nyttomaximering (March 
& Olsen 1989). Managementreformer tenderar därför att anpassas 
efter lokala förutsättningar, ibland vattnas reformerna ut helt eller 
återspeglas bara i ny retorik. De lokala variationerna blir stora även 
om den generella styrningsterminologin är densamma. På grund av 
organisationernas omgivningsberoende kan reformförsök samtidigt 
leda till fragmentering, där olika reformförsök har bildat ”avlagringar” 
i form av olika enheter (se sidan 20).

Enligt nyinstitutionalismen skapas managementbyråkratin genom 
en process där olika organisationer tar efter varandra, ibland uttryckt 
genom begreppet ”isomorfism” – likformighet – lanserat inom or-
ganisationsteorin av DiMaggio & Powell (1983). Detta beror mer 
på att organisationer försöker anpassa sig till sin omgivning för att 
öka sin legitimitet och framstå som framgångsrika, än på tvingande 
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omständigheter eller försök att öka sin nytta. Anpassningen är ofta 
ytlig: organisationer inför nya styrsystem och förändringsmodeller 
mer för att inför sin omvärld presentera sig som en modern organisa-
tion än för att i grunden förändra organisationernas produktion och 
processer (Brunsson & Olsen 1997; Brunsson 2006). Med andra ord 
finns en likhet med moden inom musik, kläd- och livsstilar (Røvik 
2000), men viljan att imitera har varit viktig genom hela den kända 
mänskliga historien. Än viktigare har behovet att anpassa sig till sin 
omgivning varit. Även om modena numera skapar en förvånande glo-
bal likriktning på ett ytligt plan, är det inte säkert att de skapar en lik-
riktning på djupet (Pollitt 2001; Meyer & Hammerschmid 2006). 
Detta talar för att modena just handlar om att anpassa sig till sin om-
värld. En tydlig konsekvens av detta resonemang är att enskilda leda-
re och aktörer är av mindre betydelse, eftersom alla tenderar att bete 
sig och låta på samma sätt. Viktigare är i stället institutionella normer, 
som inom managementområdet numera är globaliserade, och som or-
ganisationer anpassar sig till (jfr Røvik 2008).

Enligt denna stora och därför svåröverskådliga teoribildning är ma-
nagementbyråkratin förvisso ett viktigt fenomen i moderna offent-
liga styrsystem, men teorins företrädare lägger vanligtvis in ett antal 
betydelsefulla brasklappar, som jag här använder för att belysa några 
grundläggande inslag i teoribildningen:

New Public Management är ett paket av reformidéer som lanserats 
inom offentlig sektor. Idéer är inte samma sak som verklighet. Föl-
jer man idéerna bakåt i tiden ser man betydande likheter med äldre 
reformidéer; det finns en spårbundenhet (path dependency – begrep-
pet är formulerat av den institutionelle ekonomen Douglass North, 
se Pierson 2000) i reformambitionerna. Detta indikerar att det sna-
rast finns betydande problem att i verkligheten introducera manage-
mentidéer inom offentlig sektor. Sundström (2003) visar exempelvis i 
sin avhandling om mål- och resultatstyrningens framväxt i den svens-
ka statsförvaltningen att man sällan tagit hänsyn till kritiska utvärde-
ringar av styrmodellens effekter i praktiken – om man beaktat sådana 
utvärderingar har de snarast använts som argument för att öka reform-
insatserna. Styrmodellen ska användas ännu mer konsekvent, trots 
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de nedslående effekterna i praktiken. Detta talar för att starka normer 
om rationalitet och styrbarhet har varit avgörande för den institutionel-
la miljö där reformatorerna har verkat – dessa normer kan i sin tur ha 
uteslutit ifrågasättanden (reformaktörerna har omgett sig med likasin-
nade), samtidigt som rationalitetsnormerna har haft desto svårare att 
anpassas till ”verklighetens” normer i den offentliga sektorn, som ofta 
inte haft särskilt mycket med rationellt beslutsfattande att göra. Spår-
bundenheten har varit stor ute i förvaltningen, vilket oförmågan att 
implementera mål- och resultatstyrningsmodellen visar. Exempelvis 
uppfattas de generella mål som bör vägleda förvaltningens arbete ofta 
snarare som handlingsregler av äldre typ, det vill säga man översät-
ter ”målstyrning” till den mer bekanta normen ”regelstyrning”. Med 
andra ord: rationalitet är en norm man retoriskt anpassar sig till, inte 
en teknik man arbetar efter. Men å andra sidan kan det visst vara ratio-
nellt att inte anpassa sig efter målstyrning. En konsekvent tillämpad 
beslutsrationalitet skulle kunna få fördärvliga konsekvenser i prak-
tiken. Ur ett handlingsrationellt perspektiv kan det vara bättre med 
trögrörlighet och långsam anpassning än med plötsliga förändringar 
beroende på nya målsättningar (Brunsson 2002; 2006).

Institutionella normer och organisatoriska kulturer har en bety-
dande tröghet (Christensen m.fl. 2005). Detta har visats av forskning-
en om implementering. När en ny reform – exempelvis målstyrning 
– introduceras i en offentlig organisation anpassar man sig inte efter 
den, utan man försöker få reformen att anpassa sig efter organisationen. 
Grundläggande för ett sådant synsätt är att det viktigaste för medarbe-
tare i en organisation är att anpassa sig efter denna organisations regler 
och värderingar, vilka traditionellt inom offentlig sektor också ofta har 
varit kopplade till professionella värderingar. March och Olsen (1989) 
uttrycker detta som att det finns ett antal olika ”lämplighetsregler” 
(norms of appropriateness) som styr människors handlande i organisa-
toriska sammanhang. Detta innebär att nyinstitutionalister hävdar att 
kollektiva värderingar alltid är viktigare än individuella nyttokalkyler 
– flera av de aktiviteter som förordas av NPM, exempelvis rationellt 
beslutsfattande präglat av förutsättningslös analys, är därmed orea-
listiska. Däremot kan man givetvis tänka sig att förändringsmodeller 
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och styrsystem inom NPM till slut i sig själva kan anta formen av 
lämplighetsregler. Managementretoriken kan med andra ord i sin tur 
leda över i en spårbundenhet.

Samtidigt förnekar inte nyinstitutionalister att det finns ett betydan-
de intresse av att introducera managementreformer. Ett exempel är in-
stitutionen ”organisation” som mycket framgångsrikt har införts i de 
mest skiftande offentliga verksamheter globalt under de senaste tjugo 
åren (Brunsson & Sahlin-Andersson 2000). Denna utveckling be-
skrevs i förra kapitlet. Det har skett en global konvergens (Bennett 1991) 
kring institutionen ”organisation”, en verksamhet med en viss struktur 
och med vissa mål. Detta innebär inte att innehållet i reformen har im-
plementerats fullt ut; som nämnts kan den globala anpassningen till 
NPM i stor utsträckning ses som retorisk. Lika fullt försöker offentliga 
verksamheter idag att först och främst framstå som organisationer med 
en tydlig ledning, identitet, struktur och verksamhetsidé. Ett exempel 
är de strategiska verksamhetsplaner som organisationer på alla nivåer 
idag producerar. De utgör en symbol för att organisationen har en sam-
manhållen och planerad verksamhet. Om det sedan förhåller sig på 
samma sätt i verkligheten är en annan fråga.

Anledningen till att man retoriskt anpassar sig till vissa globala nor-
mer är att man inför omgivningen vill framstå som en modern verksam-
het. Denna retoriska anpassning kompenserar samtidigt för att man 
internt arbetar på ett annat sätt. Ett tydligt exempel på det är att de ma-
nagementorienterade förändringsmodellerna och de operativa funk-
tionerna särkopplas i offentliga organisationer (Meyer & Rowan 1977;  
Brunsson 2002; 2006). För att återanknyta till Sundströms avhand-
ling om den svenska mål- och resultatstyrningens framväxt, var det 
symptomatiskt att de entusiastiska reformförslagen och de kritiska 
utvärderingarna av reformerna särkopplades i tid och rum – de kri-
tiska utvärderingarna genomfördes av andra personer och organisa-
tioner än de som utvecklade förslagen, och de lanserades vid andra 
tidpunkter än förslagen. Det innebär att modellerna och de operati-
va funktionerna sköts av olika delar inom organisationen (t.ex. sta-
ben kontra linjen), alternativt vid olika tidpunkter (t.ex. vid revision 
och verksamhetsplanering kontra reaktionen på nya situationer) eller 
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i samband med olika aktiviteter (t.ex. ledningsmöten kontra  direkta 
kundkontakter). ”Ledningen”, i bred mening, ägnar sig då främst åt 
 aktiviteter som får organisationen att framstå som sammanhållen, 
medan verksamheten ägnar sig åt mer situationsbestämt handlande, 
som förvisso också vanligtvis är organiserat, men organiserat enligt 
andra logiker än de som proklameras av managementmodellerna. 
Forskning om ledaraktiviteter i det svenska näringslivet bekräftar att 
svenska chefer idag ägnar sig mindre åt att reagera på olika händelser 
(dvs. situationsbestämt handlande) – den funktionen har delegerats 
– och att man i stället ägnar mer tid åt att informera och kommunice-
ra en bild av organisationen (Tengblad 2000). Denna forskning be-
kräftar alltså nyinstitutionalismens påstående att ”management” i stor 
utsträckning handlar om att presentera bilder än att agera ”ute i pro-
duktionen” (Brunsson 2006). Tanken om särkoppling och dess kom-
penserande funktion går egentligen tillbaka ända till Machiavelli och 
hans klassiska arbete Fursten:

Alexander VI gjorde aldrig något annat och tänkte heller aldrig på 
något annat än att bedra människorna och han fann alltid anledning att 
göra det. Och det har aldrig funnits en människa som kraftigare har be-
dyrat sina ord och med heligare eder svurit på deras sanning och som 
sedan har iakttagit dem mindre … (Machiavelli 1987/1532:89–90).

Regeln Machiavelli uttrycker här är alltså att ju mer braskande retorik 
som uttrycks, desto större anledning att tro att kejsaren är naken. Själ-
va uttrycket ”kejsaren är naken” refererar för övrigt tillbaka till Hans 
Christian Andersens klassiska saga Kejsarens nya kläder som på ett fint 
sätt illustrerar resonemanget. Inte minst illustrerar sagan att trosföre-
ställningar ofta får kompensera för verkligheten, och att ju längre en 
trosföreställning får finnas, desto känsligare blir det att ifrågasätta den 
(i sagan är det bara ett barn som vågar göra det). Satiriker och opini-
onsbildare vid just den tid som sagan kommer ifrån var extra inriktade 
på att avslöja fadd retorik som illustrationer av tomhet – i det svens-
ka sammanhanget är August Strindbergs satirer ett bra exempel; ett 
modernt exempel är Mats Alvessons omtalade bok Tomhetens triumf, 
som jag återkommer till i kapitel 9. 
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Därmed är några grundläggande begrepp i den nyinstitutionella 
teoribildningen presenterade: institutionella normer, spårbundenhet, 
retorik, konvergens, anpassning, särkopplingar. Det finns flera andra 
viktiga begrepp och en mycket omfattande vetenskaplig diskussion, 
men här är mitt syfte snarare att presentera ett antal olika teser som 
kan ställas mot varandra. Mer djuplodande diskussioner om just nyin-
stitutionalismen finns i en mängd andra verk ( Johansson 2002; Czar-
niawska & Sevón 2003; Røvik 2008). 

Med hänsyn till managementbyråkratin står det samtidigt klart att 
nyinstitutionalismen har vissa problem att ta reda på vad som verk-
ligen händer. Eftersom teorin lägger så stor vikt vid särkopplingar 
mellan retorik och handling, anpassningar, tröghet och ofta begrän-
sat uttryckta normer och lämplighetsregler, kräver studier av mana-
gementbyråkratins utbredning ganska omfattande efterforskningar. 
Det räcker inte att studera övergripande regler och organisatorisk re-
torik och förutsätta att det som sägs och stipuleras också verkligen 
utförs – man måste gå in i organisationerna och observera vad som 
händer. Många avhandlingar som utgår från detta teoriperspektiv be-
står därför av omfattande och djuplodande fallstudier. Då finns det 
samtidigt risk för att man får svårt att beakta den generella bilden. 
Risken är att man missar mer långsiktiga förändringar av styrsystemet 
(Hasselbladh m.fl. 2008). Detta är en viktig skillnad mellan delar av 
nyinstitutionalismen och det teoriperspektiv som nästa kapitel ägnas 
åt – governmentality-perspektivet.

Inom teorin har man försökt lösa denna typ av problem på olika 
sätt. En linje – som brukar kallas historisk institutionalism – försö-
ker spåra mer omfattande förändringar genom historiska studier. Man 
letar då efter så kallade ”formativa moment” som (ofta oavsiktligt) 
lett till institutionell förändring. Ett klassiskt exempel brukar vara den 
stora betydelsen av de två världskrigen under 1900-talet för statsmak-
tens expansion (staten ökade sin styrning av samhället under krigen, 
men när krigen väl var över levde den utvidgade styrningsapparaten 
kvar). Ett modernt formativt moment, som definitivt haft betydelse 
för Sveriges omvärldsberoende generellt, men som också kan ha bi-
dragit till managementbyråkratins tillväxt, är förstås EU-inträdet 1995. 
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Ekonomisk kris och andra ”exogena chocker” av den typ som EU-
medlemskapet innebar för svensk förvaltning skapar möjligheter till 
förändring (Campbell & Pedersen 2001). Den ekonomiska krisen 
under 1980- och början av 1990-talet skulle kunna vara den grund-
läggande förutsättningen för managementidéernas breda genomslag. 
Fortfarande handlar det dock i stor utsträckning om lokala ”översätt-
ningar” (det finns en omfattande litteratur kring detta begrepp som 
från början kommer från den franske forskaren Bruno Latour). Jag 
ska analysera en sådan lokal översättning nedan från ett av mina fall – 
kvalitetsstyrningen vid x-universitetet. Den illustrerar såväl för- som 
nackdelar i det nyinstitutionella perspektivet.

Grundläggande analysenhet: institutioner som trögrörliga 
normsystem.

Organiserande begrepp: normer och rutiner, spårbundenhet, re-
torik, legitimitet, konvergens, anpass-
ning och isomorfism, särkopplingar.

Sätt att dra slutsatser: hur nya normer kan anpassas och över-
sättas till redan befintliga normer.

Hypoteser: 1) organisationer försöker signalera mo-
dernitet och förändringsbenägenhet till 
omgivningen för att få legitimitet,  
2) styrförsök baserade på rationalitet åter-
speglas främst på ett retoriskt plan, andra 
typer av rationaliteter styr det hand-
lingsorienterade planet, 3) reformer 
kommer därmed att främst återspeg-
las retoriskt – på en mer grundläggan-
de nivå sker främst anpassningar, samt 
4) managementreformer utgör en legiti-
mitetsskapande retorik, som dock i for-
mativa moment även kan leda till mer 
djupgående förändringar i institutionella 
normsystem.
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Bevisföring: vill man studera effekter av förändrings-
processer på djupet måste man studera 
organisationer noggrant (det räcker inte 
att studera retorik och presentationsma-
terial). Här måste man se hur handling-
ar inom organisationen korresponderar 
med reformförsöken. Det kan också fin-
nas andra övergripande styrsystem som 
bestämmer organisationers handlande, 
men som av legitimitetsskäl tonas ned 
till förmån för styrsystem som får orga-
nisationen att framstå i bättre dager.

Kvalitetsbyråkratins framväxt  
vid x-universitetet
Utvärdering och kvalitet i högre utbildning har under flera decen-
nier antagit karaktären av en stabil institution i Sverige (Gröjer 2004). 
Från 1960-talet fram till tidigt 2000-tal spelade utvärdering och kva-
litet en viktig roll i retoriken kring högskolan, en retorik som också 
satte vissa spår i högskolornas kärnverksamhet, såsom pedagogiska 
kurser för lärare och ett åtminstone formellt framhävande av vikten av 
pedagogisk meritering vid tillsättning av lärartjänster. Ett viktigt for-
mativt moment för detta var pedagogikprofessionens framväxt under 
1960-talet, som var samtida med framför allt socialdemokratiska am-
bitioner att ”modernisera” och normalisera universiteten (symbolise-
rat av den kontroversiella utredningen U 68). För att inte framtidens 
lärare – med sin betydelse för alla framtida medborgares fostran – 
skulle präglas för mycket av vad beslutsfattarna såg som gammaldags 
universitet skapades speciella lärarhögskolor. Detta fick naturligtvis 
stor betydelse för den specifika utbildningen av lärare. Pedagogi-
ken förknippades därmed med den politiska (oftast vänsterpräglade) 
moderniserings- och normaliseringsambitionen. Men skapandet av 
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lärarhögskolor innebar också en (med nyinstitutionella glasögon) be-
tydande organisatorisk särkoppling – den reformorienterade pedago-
giska professionen stängdes in i ”reservat” och en ömsesidig misstro 
växte fram mellan lärarhögskolorna och universiteten.

Praktiskt kan man därför ändå säga att utvärderingsretoriken hade 
relativt begränsade konsekvenser för den ordinarie verksamheten vid 
landets högskolor utanför lärarhögskolorna, trots det omfångsrika 
pratet kring utvärdering. Kursutvärderingar, för att ta ett närliggande 
exempel på utvärdering, har funnits i flera decennier nu, men ingen 
vet egentligen vad de ska användas till eller varför studenter bryr sig 
om att fylla i dem. Vid en intervju med före detta utvärderingsche-
fen vid x-universitetet sammanfattade han inställningen med att det  
rådde ”ett kompakt ointresse i Sverige” (dvs. inom högskolorna) för 
utvärderings- och kvalitetsfrågor fram till 1990-talet. Den högsko-
la där jag själv arbetar har efter över tio års verksamhet i den retoris-
ka progressivitetens tecken fortfarande inte utvecklat något system 
för insamling och återkoppling av utvärderingsresultat, och det prak-
tiska intresset från de centrala beslutsfattarna är begränsat. Utvärde-
ringar har inte utvecklats till den form av styrsystem som man hade 
kunnat förvänta sig utifrån vad som i kapitel 1 sades om vikten av re-
sultatkontroll och kundorientering inom NPM. Här ser vi tydligt i ny-
institutionella termer en krock mellan en norm om rationalitet – att 
lärare och deras chefer bör ta hänsyn till studenters (”kundernas”) 
 uppfattningar och utveckla sina kurser – och en (tyst) arbetsnorm 
som säger att det är billigast och enklast om kursen ser ungefär likadan  
ut varje år. 

Arbetsnormen kan, som synes, också ses som rationell. De ekono-
miska incitamenten gynnar nämligen storskaliga lösningar – exempel-
vis få undervisningstillfällen i stora studentgrupper. Några ekonomiska 
incitament för att bry sig om vad studenterna skriver i utvärderingar 
finns inte. Kärnverksamheten har lyssnat till och tagit till sig kvalitets- 
och förbättringsretoriken, men gjort ett tyst val att använda andra sätt 
att arbeta i praktiken, inte minst för att incitamenten att göra på annat 
sätt än vad kvalitetsretoriken föreslår är starkare. Högskolornas hand-
lande är således inte irrationellt, mer än utifrån en rationalitetssyn som 
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beaktar kvalitativa aspekter – men att beakta sådana aspekter har man 
inte belönats för. Det ämne som varit centralt för utvärderingsinstitu-
tionen vid svenska högskolor – pedagogik – har haft ett tämligen lågt 
anseende bland andra akademiska ämnen. Ansvariga för verksamheten 
(rektorer och andra chefer) har också ägnat utvärderingsverksamheten 
ett relativt förstrött intresse, förutom vid de tillfällen då överordnade 
organ hotat med indragna examensrätter på grund av kvalitetsbrister. 
Detta skapar en reaktiv ”ögontjänarmentalitet”, där högskoleledning-
ars intresse för utvärdering och kvalitet aktualiseras främst när de blir 
granskade av överordnade organ, och det blir aktuellt att i hast författa 
och skicka in diverse dokument som skapar ordnade presentationer av 
verksamheten (Segerholm & Åström 2007). Utvärderingssystemet har 
alltså varit starkt institutionaliserat, men också i praktiken starkt sär-
kopplat från den ordinarie verksamheten.

Hela denna institution kan sägas befinna sig i upplösning, eller åt-
minstone tydlig förändring, sedan Sverige gick in i EU och anslöt sig 
till den så kallade Bolognaprocessen. I så måtto utgör förändringen 
ett lysande test på de nyinstitutionella teorierna. För det första om-
vandlas här det pedagogiska utvecklingstänkandet till ett mål- och 
 resultatstyrt tänkande som dels är förenligt med omvandlingar i den 
övriga delen av statsförvaltningen, dels anknyter till modern mana-
gement snarare än det ”flummiga” och begränsade ämnet pedago-
gik. Denna ”managementisering” av svenska högskolor är i och för 
sig ingen nyhet, men Bolognaprocessens betydelse för att inordna 
managementtänkandet i styrningen av utbildning och kvalitet har 
inneburit ett viktigt genombrott. Samtliga mina intervjupersoner vid 
x- universitetet betonar europeiseringens betydelse för mål- och resul-
tatstyrningens genomslag:

Jag började inom sjuksköterskeutbildning, i början av 80-talet, och där 
pratade vi väldigt mycket mål- och resultatstyrning, nu ska det vara mål 
och resultat snarare än regler, men på nåt vis så kom inte övergången 
då. Egentligen så fortsatte man som vanligt och sen gjorde man en lite 
klantig utvärdering nu och då. Men det är först nu som jag känner att 
den vågen har kommit, med att det verkligen är på gång med resultatut-
värdering (kvalitetssamordnare vid x-universitetet).
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På detta sätt blir rationalitetsnormen starkare – utbildningar ska ha ett 
tydligt mål och man ska kunna mäta resultaten mot målen. Närings-
livsinspirationen är synnerligen tydlig. Det styrdokument som ligger 
till grund för det europeiska kvalitetssystemet inom högre utbildning – 
European Standards and Guidelines for Higher Education in the Euro-
pean Higher Education Area (utvecklat av The European Association 
for Quality Assurance in Higher Education, ENQA, 2005), antaget 
vid ministermötet i Bergen 2005 – är likt näringslivsinspirerade kvali-
tetssystem såsom TQM och ISO 9001 även om detta inte sägs rent ut 
(Kauko 2009).

Pedagogiken som ämne har för det andra också visat tydliga tenden-
ser till en ”managementisering” under senare år – exempelvis genom 
ett inte helt oväntat intresse för ”coachning” och omformning av rek-
torsutbildningar till rena ledarskapsutbildningar. Ovan citerade kvali-
tetssamordnare är även inne på denna utveckling:

Jo, men så var det ju, det var ju pedagogerna som var experter på utvär-
dering, men nu är det ju näringslivet som är experter på det på något 
sätt. Det har ju definitivt hänt. Och jag menar idag, alltså jag menar det 
är väl symptomatiskt att pedagogik har ju brakat ihop som ämnesområ-
de nästan, alltså även nationellt skulle jag vilja säga. Här läggs det ju till 
och med ner.

Pedagogikens eventuella kris är inte förvånande om man uppfattar 
europeiseringen och Bolognaanpassningen som en fråga om en ko-
lonisering av näringslivsinspirerad kvalitetssäkring inom högskolan 
– mycket av syftet med pedagogiken som reformprojekt försvinner 
därmed. Näringslivsinspirerade kvalitetsmodeller för offentlig sektor 
– exempelvis TQM – har starka inslag av pedagogik, såsom teambase-
rat lärande. I ett sådant perspektiv kan pedagogik ses som en del av in-
spirationen till vissa förändringsmodeller inom NPM.

För det tredje finns en stark marknadiseringsretorik i hela Bo-
lognaprocessen – universiteten ska nu bibringas uppfattningen att de 
befinner sig på en marknad för högre utbildning där kundernas (stu-
denternas) val påstås vara centrala. Högre utbildningsorganisatio-
ner ska bli organisationer bland alla andra som anpassar sig efter sin 
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kundkrets. Centralt för denna marknadiseringsretorik är att konkur-
rera med kvalitet. Hela Bolognaprocessen är inte bara präglad av mål- 
och resultatstyrning, utan också av ett tydligt kundtänkande gällande 
studenter och näringsliv, liksom en tendens att helt plötsligt börja 
ta kursplaner och kursutveckling på allvar. Det handlar dock om en 
politiskt skapad marknad (jfr Middleton 2000). I Sverige är denna 
konstruerade marknadisering mest betydelsefull när det gäller att ut-
bildningar får resurser efter hur många ”kunder” de attraherar. Däre-
mot utgår inte betalning för överproduktion av kunder. Marknaden är 
således starkt planerad.

För det fjärde anpassas kvalitetsstyrningssystemet långsamt till 
dessa nya förhållanden. Utvärderingar ska i framtiden vara resultat-
baserade och de ska delvis vara en grund för resursfördelningen (på 
samma sätt som inom forskningen, se prop. 2009/10:139). Här kan 
man se tydliga tendenser till europeisk konvergens – Storbritannien 
har exempelvis hårda kvalitetsgranskningar som är av stor betydel-
se för resurstilldelningen, framför allt inom forskning (Harley m.fl. 
2004; Shore 2008); liknande system är nu på väg att införas i Sverige.

För det femte, och detta är nog det viktigaste i ett nyinstitutionellt 
perspektiv, håller tänkandet kring kvalitet (som nu blivit det centra-
la begreppet, snarare än utvärdering) på att få en helt annan status 
vid svenska högskolor. De institutionella normerna kring kvalitet fö-
refaller vara på väg att förändras – de är inte längre en intern fråga för 
olika professioner, utan en central ledningsfråga. Detta kan tolkas 
som att kvalitet visat sig viktigt för marknadsföring gentemot studen-
ter, för vikten av att betona att högskolorna spelar på en vidare euro-
peisk arena, samt att kvalitet visat sig vara ett viktigt ledningsverktyg 
– allt möjligheter som inte riktigt var skönjbara i det tidigare utvärde-
ringssystemet (Keeling 2006). Samtidigt är det inte sagt att denna nya 
institution kring kvalitet har implementerats än – fortfarande är det 
exempelvis mer eftersträvansvärt (framför allt ekonomiskt) att utfö-
ra sin utbildning på ungefär samma sätt från år till år, oavsett kvalitet, 
det vill säga i praktiken fungerar saker och ting ungefär som tidigare. 
Rutin och ekonomiska ramar styr, inte rationellt grundade kvalitets-
förbättringar. Vi står här alltså inför ett klassiskt analysproblem inom 
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nyinstitutionalismen – mycket av retoriken har förändrats snabbt. 
Helt plötsligt har en terminologi hämtad från näringslivet börjat spri-
das via universitetsföreträdares läppar, men vi vet inte huruvida detta 
egentligen leder till några djupgående förändringar i styrningen i 
praktiken. Om den nyinstitutionella teorin stämmer så anpassar sig 
högskolorna till dessa förnyade incitament på ett ytligt plan, åtmins-
tone så länge som systemet ekonomiskt fortsätter att premiera ekono-
misk storskalighet med minimal kvalitet och minimala förändringar. 

historia
Vid x-universitetet fanns en förhållandevis hög pedagogisk ambitions-
nivå redan på 1960-talet. År 1968 skapades en pedagogisk utvecklings-
enhet genom en riktad satsning från regeringen. Redan här blev den 
tidigare citerade utvärderingschefen ledande för utvecklingen. Under 
1970-talet splittrades dock verksamheten så att pedagogisk utveckling 
i form av personalinsatser (framför allt utbildning för lärare) särkopp-
lades organisatoriskt från utvärdering och kontroll, en uppdelning 
som råder än idag. I princip allt utvecklings- och utvärderingsarbete 
kom att drivas av dessa funktioner, men enligt intervjuer med relativt 
liten kontakt med varandra. Ett viktigt formativt moment för utveck-
lingen vid x-universitetet var enligt före detta utvärderingschefen att 
regeringen kring 1990 signalerade att den europeiska utvecklingen 
krävde en svensk utveckling av kvalitetssäkring:

Rektorns uppfattning om det här utvärderandet och kvalitetssäkran-
det och så, det var att ja i Holland där håller dom ju på så att halva Hol-
land utvärderar andra hälften och sen så svänger man på det hela så 
utvärderar man tillbaka, och det blir ju verkligen brödernas gemen-
skap. Han ironiserade kraftigt över detta och det var för att jag ville 
vara tjänstledig och syssla med detta i Holland. Under tiden jag höll på 
i Holland, och det måste ha varit 89–90, något sånt där, då ringde han 
mig en dag och så sa han att han hade varit på Utbildningsdepartemen-
tet och dåvarande statssekreteraren Sverker Gustavsson hade sagt att 
den europeiska utvecklingen gör att vi måste införa någon slags kvali-
tetssäkringsmekanism o.s.v. Och rektorn sa till mig i telefon, detta kan 
vi absolut inte låta regering och statsmakt syssla med utan vi måste 
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snabbt ta initiativ själva. Han var då professor i medicinsk kemi och 
hade varit överläkare och allt sånt här och var van att ta initiativ och be-
stämma och det skulle gå snabbt som fan att skriva ut recept liksom. 
Och då sa han, jag har redan ätit lunch med rektorn för Göteborgs uni-
versitet och vi har kommit överens om att vi ska göra ett gemensamt 
projekt för att kontra departementets initiativ. Kan du skriva en pro-
jektplan för det, och så ska han under tiden ta kontakt med några andra 
universitet så vi är en fyra, fem universitet och högskolor av olika slag. 
Du kan väl ta den där holländska modellen och försvenska den lite? 
[…] Jag berättar detta därför att det var egentligen då europeiseringen, 
det begynnande EU-samarbetet som gjorde att departementet insåg, vi 
måste införa kvalitetssäkringssmekanismer så att vi kan svara upp mot 
krav i Europa. Och sen så är det då det gamla oberoende x-universitetet 
som säger ”i helvete heller ska staten styra och ställa här utan vi gör det 
själva och vi har forskarkollegor ute i världen som kan hjälpa oss”. Och 
så startade vi på det sättet. 

Universitetet ville alltså vara proaktivt, men samtidigt anpassa sig – en 
logik som är högst förenlig med den nyinstitutionella argumentatio-
nen när det gäller lokal översättning av reformer. Samtidigt förstärk-
te detta snarast en funktionell särkoppling mellan kvalitet, pedagogik 
och ordinarie verksamhet. Genom att en speciell utvärderingsenhet 
skapades signalerades följsamhet mot omvärldsutvecklingen. Men 
samtidigt blev enheten också isolerad. Även om utvärderingschefen 
hade ett starkt renommé (ända fram till de allra senaste åren har han 
medverkat i olika regeringsuppdrag) är denna koppling till en ”stark 
man” också en organisatorisk svaghet i genomförandetermer. Univer-
sitetet lät sig nöja med att denne chef tog hand om frågorna och att 
han förfogade över dem efter eget gottfinnande.

Under 1990-talet gjorde det i kapitel 1 omtalade ”granskningssam-
hället” sitt intåg vid högskolorna. Detta var utan tvekan en global 
trend, och i Sverige var det den borgerliga regeringen 1991–94 som 
gick i bräschen. För det första infördes output- eller resultatoriente-
rad ekonomistyrning vid svenska lärosäten. Det innebar att lärosätena 
fick pengar efter hur många studenter de rekryterade och examinera-
de (även om dessa antal var planerade, vilket samtidigt gav systemet 
klara planekonomiska drag). Detta styrsystem har haft enormt stor 
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betydelse för svenska lärosäten; det har lett till incitament att maxime-
ra antalet studenter (och antalet godkända studenter) och att bygga 
populära utbildningar. På grund av att olika studenter har olika värden 
(de har olika ”prislappar”) har systemet också lett till mycket stora 
skillnader i undervisningsmängd för olika studentgrupper. Många 
bedömare menar däremot att fokus på kvantitet har lett till att incita-
menten för kvalitetsförbättringar har blivit (ännu) mindre än tidigare.

För det andra decentraliserades mycket av det interna beslutsfattan-
det kring exempelvis resursfördelning och kursutbud till högskolor-
na själva genom högskolereformen 1993 (Askling m.fl. 1999). Bland 
annat ålades högskolestyrelserna att ta ett mer strategiskt ansvar för 
sin verksamhet, samtidigt som dessa styrelser blev majoritetsbesatta 
med så kallade ”allmänföreträdare” snarare än verksamhetsföreträda-
re. Detta innebar att högskoleledningarna blev mindre av verksamhe-
tens företrädare uppåt, och i stället antog karaktären av styrnings- och 
kontrollorgan. Även detta var en starkt internationell trend (Margin-
son & Considine 2000). Reformen ledde bland annat till stora ompri-
oriteringar i budgeten – inom ämnen med ”låg prislapp” (exempelvis 
humaniora och samhällsvetenskap) går numera en mycket liten del av 
resurserna till undervisning, medan lednings- och kontrollsystemet 
har byggts ut och det decentraliserade ansvaret för lokalkostnader har 
inneburit våldsamma ökningar i dessa kostnader (över 20 procent av 
den svenska högskolebudgeten går numera direkt i fickorna på olika 
fastighetsägare, de flesta statliga).

För det tredje, slutligen, följdes det decentraliserade ansvaret  
av större krav på uppföljning och redovisning. Bland annat blev  
ekonomiredovisnings- och revisionskraven mycket hårdare. Även kva-
liteten skulle nu följas upp och granskas hårdare. Det senare elementet 
stannade till en början dock i stor utsträckning vid retorik. Det är här 
som Bolognaprocessen har inneburit en förändring. Det ges här star-
ka incitament för universiteten att göra kvalitet till en central del av sin 
strategi, och det är just detta som skett vid x-universitetet de senaste 
åren. Bolognaprocessen har hjälpt den svenska staten att utveckla mål- 
och resultatstyrningen på den högre utbildningens område. Som ovan  
nämndes har lärosätena redan tidigare fått betalt efter den mängd 
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studenter de lyckas prestera. Detta leder till en fixering vid resultat i 
kvantitativa termer. Med Bolognaprocessens fokusering vid mål och 
kvalitetssäkring går det att uppfatta en Bolognastyrd högre utbildning 
som en mer fulländad mål- och resultatstyrd verksamhet. Uttryckt i 
nyinstitutionella termer ser vi därmed en modell där högre utbildning 
presenteras såsom inte enbart styrd av krassa ekonomiska incitament 
att maximera antalet studenter, utan vars resultat också kvalitetssäk-
ras mot målen. Detta upplever jag som det främsta incitamentet för 
Bolognaanpassning på nationell nivå, förutom den möjlighet som 
måhända också kan erbjudas staten att öka sin kontroll över högre ut-
bildning (dvs. kontrollera att den verkligen är Bolognaanpassad), men 
även enskilda universitet kan vara intresserade av att flytta fokus från 
den kvantitativt baserade resurstilldelningen till mer kvalitativa aspek-
ter. Kvalitetspratet kompenserar då för reella kvalitetsförluster i det 
kvantitativt baserade systemet.

Från det enskilda universitetets sida framstår Bolognaanpassningen 
dock främst som en del i en övergripande centraliserings- och integra-
tionsstrategi, möjliggjord framför allt av den ovan nämnda decentra-
liseringen av beslutsfattande samt de därmed förbundna kraven på 
styrning och kontroll. Denna centraliserings- och integrationsstrategi 
sönderfaller i ett antal punkter, som här diskuteras särskilt utifrån min 
forskning om x-universitetet.

Status och profilering
Sedan decentraliseringsreformen har x-universitetet på central nivå 
bedrivit ett arbete för att öka sin status, inte minst när det gäller att ge 
intrycket av en enhetlig organisation med rationella processer. Den 
strategiska planen är kanske det tydligaste uttrycket för detta. Från att 
ha varit en tämligen utskrattad produkt i sin första version (i mitten av 
1990-talet) förefaller detta dokument ha nått en stor acceptans (nu i 
sin tredje version), och föreställningen är stark att den strategiska pla-
nen verkligen styr verksamheten. Ett annat tydligt exempel på status-
höjande verksamhet är universitetets yttre profil, framhävd genom 
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ett idogt arbete från centrala kommunikationsinstanser. Ännu ett ex-
empel på statusens roll är att x-universitetet idag ingår i ett antal pre-
stigefyllda, globala universitetsnätverk. Europeiska universitets vilja 
att anpassa sig till Bologna kan tolkas som ett intresse för att skaffa sig 
status genom att framstå som en spelare på en vidare, europeisk arena 
(Keeling 2006), och x-universitetet framhåller detta tydligt. Svens-
ka myndigheter framställs som efterblivna (i mina intervjuer) och 
x-universitetet framställer i stället sig självt som deltagare i en europe-
isk och vidare internationell utveckling. Kvalitet är en nyckelstrategi i 
detta statusarbete:

Vi måste benchmarka oss mot de bästa universiteten, men om vi vill 
detta så måste vi jämföra oss med andra, dokumentera detta och visa 
upp oss själva. Den yttersta moroten för detta arbete är att kvalitetsar-
bete belönas i pengar. Detta kommer att ge oss internationellt erkän-
nande och förutsättningar att klara framtida test. För det är inte fråga 
om annat än att bara den bästa produkten kommer att överleva i fram-
tiden, allting leder mot detta, och kvalitetsarbetet blir därför avgörande 
för förmågan att få studenter och resurser. I nuläget är vi inte riktigt på 
Oxfords nivå, men bara en liten bit under (kvalitetstjänsteman ansva-
rig för validering).

Oavsett om man accepterar denna retoriska bild av en oförsonlig 
kamp om resurser eller inte – som sagt så är det svenska högre utbild-
ningsväsendet till stor del en planekonomi, och att x- universitetet, 
som är ett gammalt, stort och anrikt universitet skulle kunna duka 
under i denna kamp får nog ses mer som mobiliserande retorik än 
något annat – är det i alla fall tydligt att konkurrens med kvalitet 
uppfattas som en nyckelstrategi, och att europeiseringen har varit 
en viktig hävstång för kvalitetssystemets nutida och centrala roll. 
X-universitetet har därför från central nivå genomfört en frivillig 
självgranskning, ledd av externa bedömare, av sin forskningskvali-
tet (kallad RQ08 – RQ står för research quality), och processen pågår 
nu för nästa liknande utvärdering – EQ11 (educational quality). Initi-
ativen för dessa processer tas inte längre från en tämligen marginali-
serad utvärderingsenhet, utan i stället från central nivå – rektor och  
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prorektor, något som tidsmässigt hänger ihop med att den långvarige  
utvärderingschefen gick i pension:

Jag uppfattar det nog som att det är väldigt starkt drivet av prorektorn 
[…] det handlar om x-universitetet som lärosäte i Europa i världen. 
Och att visa sin profil och så att säga ligga ett steg före andra, så jag upp-
fattar det väldigt tydligt som en profilering (kvalitetssamordnare).

Genom att göra kvalitet till en status- och imagefråga signalerar x- 
universitetet till omvärlden att det är ett framstående, modernt och 
enhetligt universitet som spelar i den högsta divisionen (eller nästin-
till) internationellt. Och i denna utveckling är det ledningen som går 
i täten, och som frivilligt och utan oro utsätter sig för extern gransk-
ning. Kvalitetsstyrningen blir på så sätt en del i universitetets presen-
tationsmodell. Internt framställs däremot dessa utvärderingar som 
tvingande.

Kontroll via datainsamling
Decentraliseringen och kraven på återrapportering till nationell nivå 
har gjort det möjligt för universitetet att tvinga fram en likartad pro-
cess av decentraliserat ansvar för genomförande och central kontroll 
via krav på rapportering inom själva universitetet. Möjligheter för 
detta skapas givetvis via IT-baserade rapporteringssystem. Kraven på 
rapportering har ökat på många områden. De senaste årens utveckling 
inom högskoleväsendet i Sverige har lett till en stark byråkratisering 
(se vidare kapitel 5) – exempelvis utvecklingen av Bolognaanpassade 
masters är en oerhört komplex process som ibland kräver specialist-
kompetens. På kvalitetsområdet är det framför allt validering av alla 
nya program som satt universitetsledningen i en ny position av kon-
troll över utbildningsutbudet. Valideringen innebär att inget nytt ut-
bildningsprogram får starta som inte gått igenom en centralt styrd 
valideringsprocess – byggd på ENQA:s Standards and Guidelines… 
– med inslag av extern granskning. På samma sätt som de ovan nämn-
da RQ08 och EQ11 kan valideringen ses som frivillig självgranskning 
som signalerar att x-universitetet inte är främmande för att arbeta 
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självständigt med kvalitet, i stället för som tidigare när högskolorna 
var tvungna på grund av olika former av extern granskning (främst 
från Högskoleverket), det vill säga den reaktiva ögontjänarmentalitet 
som diskuterades innan.

Men såväl validering som RQ08 och EQ11 kan också ses som en pro-
cess där kontroll skapas i själva processen av datainsamling. Det finns 
helt plötsligt en universitetsledning som kan kräva fram ett digert mate-
rial från underordnade nivåer, vilket i sig signalerar vem som styr. Själ-
va framtagandet av data skapar intrycket att ”ingenting finns att dölja” 
– verksamheten är transparent och utvärderingsbar. Skapandet av utvär-
deringsbarhet blir i själva verket ett av de viktigaste styrverktygen. När 
organisationen gör sig utvärderingsbar förändras den också – exempel-
vis tilltar byråkratiseringen eftersom fler processer måste dokumenteras. 

Integration och identitet
Det skapas genom ovanstående utveckling ett intryck av att  
x-universitetet är en integrerad organisation med en tydlig identitet. 
Även detta gäller på andra områden än enbart kvalitet (exempelvis när 
det gäller strategi). Gällande kvalitet skapas intrycket av att det finns 
ett gemensamt kvalitetssystem för x-universitetet. Det ständigt ökan-
de utvärderandet och kvalitetssäkrandet inom svensk förvaltning kan 
ses som ett integrations- och identitetsprojekt. Det handlar primärt 
inte om att utvärdera för att förbättra, utan om att utvärderingen i sig 
signalerar att det bedrivs en enhetlig verksamhet inom organisationen 
– det skapas på så vis en rationell berättelse av det slag som beskrevs i 
kapitel 1. Utvärderingen signalerar också i sig att verksamhetens pro-
cesser är tydliga – transparenta och utvärderingsbara. Kvalitet blir en 
del i en centraliseringsstrategi där intrycket skapas av en integrerad 
organisation med en tydlig identitet till skillnad från den splittrade 
verklighet som rådde tidigare (och som eventuellt fortfarande råder, 
men som man nu vill leda bort ur synfältet):

Jag intervjuade en massa professorer och dekaner i början av 90-talet.  
Och då vet jag att jag blev så fascinerad av deras totalt avoga inställning 
till universitetsledningen. Man kunde liksom som dekan utan vidare 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   95 2011-09-29   13.28



96 3. OMVärlDenS TrycK Och InSTITUTIOnell AnPASSnInG …

säga att ”jag skiter väl i dom, vi betalar varenda blyertspenna dom an-
vänder”. Och så uppfattar jag inte att det är längre. Lärosätet, universite-
tet som organisation har blivit viktigare. Alltså även i medvetandet hos 
dekanerna, det är universitetet som får dom här Linnésatsningarna, 
man får dom för att man är ett universitetet, inte att man har en teknisk 
högskola eller ekonomihögskola (kvalitetssamordnare).

”Signalering” är en gemensam nämnare för ovanstående argumenta-
tion. X-universitetet signalerar status, kontroll, integration och identi-
tet. Med en nyinstitutionalistisk terminologi presterar x-universitetet 
med andra ord bilden av en centralstyrd, modern och internationa-
liserad organisation med rationella processer – vilket i inledningen 
av kapitlet kallades en presentationsmodell. Det är i processen som 
sådan – signalerandet via statusaktiviteter, profilering, datainsamling 
och utvärdering – som bilden skapas. Om processen också verkligen 
leder till den (enligt den rationella terminologin) avsedda effekten att 
uppnå styrbarhet – en mål- och resultatstyrd verksamhet som är cen-
tralstyrd, enhetlig, transparent och utvärderingsbar – är en helt annan 
fråga. Innan vi når till denna nyinstitutionella knäckfråga ska först 
verksamhetens eventuella motstånd bedömas. 

Anpassning på lägre nivå
Motståndet mot den starka centraliseringsprocess som x-universitetet 
har gått igenom sedan decentraliseringsreformen 1993 har varit förvå-
nande litet. Många förklaringar kan anges (jag återkommer till detta 
i senare kapitel): exempelvis att mycket av centraliseringen trots allt 
inte angår personalen ”på golvet”, att personalen inte märker så myck-
et av förändringarna eller att man helt enkelt har för mycket att göra 
för att hinna med att protestera, att den förlorade majoriteten av lä-
rare i universitetsstyrelsen gör att lärarna egentligen inte har något 
organ där de kan framhäva kritiska synpunkter, eller att de flesta (eller 
många) helt enkelt tycker att reformerna är bra. Jag ska här ta upp två 
exempel på reaktioner som inte kan klassificeras som motstånd, men 
som ger en intressant illustration av processer som både uttrycker ac-
ceptans och möjligheter att agera under nya förutsättningar.
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För det första är det tydligt att fakultetskanslierna vid x-universitetet 
(dvs. positionen under universitetsledningen) har utnyttjat den nya si-
tuationen till att genomdriva likartade reformer på fakultetsnivå. Även 
här utvecklas en managementbyråkrati. Vi ser en intressant följd av de-
centraliseringen och Bolognaanpassningen där ansvar i olika led dele-
geras neråt och där ledningar på olika nivåer (från europeisk nivå ända 
ner till fakultetsnivå) utvecklar nya former för styrning och kontroll. 
Det största fakultetskansliet vid x-universitetet är utan konkurrens den 
tekniska högskolans – hela 112 personer arbetade vid detta kansli i  
maj 2010. Möjligheten till en så pass omfattande byråkrati ligger i den 
höga tilldelningen av resurser till teknikkurser i Sverige. Denna till-
delning har gjort det möjligt att bygga upp en egen kvalitetsverksam-
het. Denna bedrivs genom en enhet kallad ”Genombrottet”, en term 
med TQM-anknytning som ofta används inom vården såsom en speci-
ell metodik för förbättringsarbete – ”genombrottsmetodiken”. Via sina 
kurser delar enheten ut certifieringar till lärarpersonalen. Certifiering-
en kallas Excellent Teaching Practitioner och leder till förmåner för 
såväl den enskilde läraren (löneökning) som dennes institution (ökad 
 resurstilldelning). Här är alltså incitamenten relativt starka även för den 
 enskilde läraren eftersom den leder till karriärutveckling. Granskningen 
inför certifieringen handlar också om skapande av utvärderingsbarhet 
genom synliggörande – den enskilde läraren ska dokumentera sin peda-
gogiska excellens genom en ”pedagogisk portfölj”. Förutsättningen för  
hela detta arbete är alltså – som företrädare för mindre bemedlade 
 utbildningsområden ofta framhäver – den höga tekniktilldelningen. 
Men avsikten med att lyfta fram detta exempel är att det även kan fin-
nas incitament att utveckla ett eget kvalitetsarbete på lägre nivå. I viss 
mening är detta arbete en spegling av det större arbetet vid universite-
tet, men fakulteten markerar också viss självständighet och profil, inte 
minst genom att ge enskilda lärare individuella incitament att aktivt 
delta i arbetet. Detta ligger i linje med tidigare självständighetstendenser 
hos den tekniska högskolan – i början av 1990-talet ville företrädare för 
den till och med lämna universitetet (se kapitel 6).

För det andra finns exempel på professionsbaserade kvalitetssystem 
som i viss mening kan ses, om inte som motstånd mot ledningens 
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ambitioner, så åtminstone som ett sätt att skydda professionen mot 
alltför ingripande styrning. Det består i skapandet av ett professionsba-
serat kvalitetssystem som förbinder professionen med partner utanför  
universitetet och därför markerar viss distans till övriga delar av uni-
versitetet. Exemplet handlar om ekonomihögskolans EQUIS- 
ackreditering. EQUIS (European Quality Improvement System) är en 
kvalitetsackreditering av ekonomiutbildningar utvecklad och admi-
nistrerad av European Foundation for Management Development 
(EFMD). EFMD är ett Brysselbaserat organ som bygger på ett sam-
arbete med den akademiska professionen och det europeiska närings-
livet (som här alltså ges en betydelsefull möjlighet att kontrollera och 
styra innehållet i ekonomiutbildningar), och som efter en omfattande 
granskningsprocess utfärdar sin ackreditering till framstående ekono-
miinstitutioner. Hela systemet är kopierat efter en amerikansk förebild, 
AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). 
Det innebär alltså en tydlig standardisering av ekonomiutbildningar in-
ternationellt sett (Hedmo m.fl. 2006). Ekonomihögskolan erhöll sin 
EQUIS-ackreditering 2001 och återackrediterades 2006. Enligt prorek-
torn vid ekonomihögskolan var ackrediteringen ett viktigt steg i för-
söken att bli mer självständig. Ekonomihögskolan tillhörde fram till 
2003 den samhällsvetenskapliga fakulteten, men hade länge strävat efter 
större organisatorisk självständighet. Inte minst var det lokala näringsli-
vet pådrivande för ansökan om ackreditering (som Handelshögskolan i 
Stockholm 1999 erhöll som första svenska ekonomihögskola). Närings-
livet hade förstås en vana av liknande ackreditering från sina egna affärs-
områden. Arbetet med EQUIS-ackreditering är mycket omfattande, men 
har enligt prorektorn hög legitimitet bland ekonomihögskolans personal.

Vilka är då de fördelar som EQUIS-ackrediteringen erbjuder? I 
motsats till det generella kvalitetssystemet vid universitetet, uppbyggt 
kring europeisk och nationell standardisering av olika ämnesområ-
den, är EQUIS ett professionsbaserat kvalitetssystem riktat till akade-
miska ekonomer. Det innebär att det inte bara finns de organisatoriska 
fördelar som tidigare framhävdes för universitetet i stort – status och 
profilering, förbättrade möjligheter till kontroll samt integration och 
identitet – utan även fördelar för ekonomiprofessionen, eftersom 
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ackrediteringen skapar ett statusmärke och ett skydd mot konkur-
rens. Denna konkurrens kommer både från de generella kvalitetssys-
temen och deras styrning, och från andra ekonomiutbildningar. Om 
exempelvis ekonomiutbildningar vid mindre högskolor i samma regi-
on saknar de resurser som krävs för att klara en EQUIS-ackreditering, 
har ekonomihögskolan signalerat till studenter och andra externa in-
tressenter att de är bättre och har en hög internationell status. Många 
internationella studenter är enligt prorektorn tveksamma till att läsa 
vid högskolor utan ackreditering, speciellt om utbildningen är kost-
nadsfri, vilket i länder som exempelvis Kina ses som att den håller låg 
kvalitet. EQUIS-ackrediteringen är också ett tydligt argument för att 
ekonomihögskolan redan håller en hög kvalitetsprofil i den interna 
kvalitetsstyrningen i Sverige generellt och vid x-universitetet lokalt.

Standardisering är ett viktigt element i skapandet av så kallade ”mark-
nadsskydd” (Timmermans 2008), eftersom kraven för att nå högre 
standardiseringsnivå skapar tröskelkostnader för konkurrenter. Man 
skulle kunna uppfatta dessa trösklar som det yttersta syftet med stan-
dardisering. När konkurrenterna rycker närmare (exempelvis erhåller 
EQUIS-ackreditering) gäller det att höja ambitionsnivån, det vill säga 
tröskeln (Sandebring 2004; Hedmo m.fl. 2006). Där befinner sig eko-
nomihögskolan i skrivande stund – under 2010 inlämnades ansökan 
om ackreditering enligt det amerikanska systemet AACSB som medför 
en ännu mer omfattande och kostsam granskningsprocess. Redan har 
flera handels- och ekonomihögskolor sådan dubbel- eller till och med 
trippelackreditering. Förutom den legitimitet som en lätt igenkänn-
bar standard (exempelvis ISO 9001) erbjuder en organisation, innebär 
alltså ackrediteringsjakten ett klättrande i en professionell statushierar-
ki som på grund av detta med största sannolikhet har högre legitimitet 
bland professionen själv än de mer generella kvalitetssystem som EU, 
den svenska staten och x-universitetet lokalt påbjuder. Detta bekräftar 
en central nyinstitutionell tes, nämligen att det finns stora legitimitets-
fördelar att vinna med att frivilligt följa regler som betydelsefulla glo-
bala aktörer har utformat (Brunsson & Jacobsson 2000). Dessa regler 
skapar dessutom specifik identitet, i motsats till den generella identitet 
som påbjuds av de europeiska och nationella systemen. Sektorn erbjuds 
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möjligheter att fortsätta styra sig själv, om än via en liknande typ av styr-
ning som finns generellt. EQUIS-ackrediteringen kan därför ses som ett 
bra exempel på institutionell anpassning (jfr Verhoest m.fl. 2007).

Nyinstitutionell tolkning
I mer eller mindre polemiska skrifter, framför allt brittiska sådana, 
framställs ofta högskolorna som ”offer” för den nya formen av gransk-
ningssystem (Shore 2008). Även i Sverige har tendenserna till na-
tionell centralisering via kvalitetsgranskning påtalats (Segerholm & 
Åström 2007). Högskoleföreträdare i Sverige har också en tendens 
att ”skylla på” staten när det gäller krav på granskning, en ”lek” kring 
skuld och ansvarighet som jag återkommer till flerstädes i boken. Jag 
kan dock inte uppfatta vad som händer på annat sätt än att mitt stude-
rade universitet vill gå längre än de flesta nationella och internationel-
la auktoriteter på kvalitetsstyrningsområdet: 

Sverige är osynligt internationellt. Vi kan inte sitta ner och vänta på ini-
tiativ från departementet eller Högskoleverket. Vi ska vara i framkan-
ten och styra utvecklingen (prorektor vid x-universitetet).

Bästa beviset för detta är den frivilliga ”självgranskning” som universi-
tetet i allt större utsträckning utsätter sig för, oftast med hjälp av inter-
nationella bedömare, som likt konsulter får komma in och bekräfta 
ledningens prioriteringar. 

Som redan nämnts är det ett såväl utomorganisatoriskt som utom-
nationellt fenomen som leder till att kvalitetssystemet plötsligt flyt-
tas från sin sidoposition in i mitten av universitetets centrala strategier 
(jag ska emellertid presentera en något annorlunda tolkning i kapitel 6) 
– nämligen Bolognaprocessen. Kärnpunkten i det nyinstitutionella 
resonemanget kring en så anmärkningsvärd utveckling som kvalitets-
begreppet har genomgått vid x-universitetet blir att denna utveckling 
hade varit omöjlig utan denna omvärldsprocess som universitetet på 
olika sätt har reagerat på och anpassat sig till (Melander 2006). Under 
en lång period var samma personer involverade i kvalitetsarbetet. För 
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att undvika konflikt mellan dessa personer var de delade i var sin funk-
tion – pedagogisk utveckling respektive utvärdering och kvalitetssäk-
ring. Denna situation var förvånansvärt stabil över tid, men samtliga 
involverade verkar i alla fall ha besuttit ”hög översättningskapacitet” 
i termer av introduktion av nya idéer, på såväl utvärderings- som ut-
vecklingsområdet. Speciellt utvärderingschefen påstås ha haft en stor 
roll i utvecklingen av utvärderingsaktiviteter på såväl europeisk som 
nationell nivå. Som vi sett av tidigare citat signalerade han på ett tidigt 
stadium för universitetsledningen vad ”som var på gång”. Detta illus-
trerar den nyinstitutionella idén att ledningen egentligen inte har haft 
egna ambitioner till kvalitetsarbete, utan att den har förlitat sig på att 
utvecklings- och utvärderingspersonalen ”på fältet” ska snappa upp 
de nya idéerna, och ”översätta” dem efter x-universitetets förhållan-
den. Institutionell anpassning blir det centrala incitamentet.

Före Bolognaprocessens genomförande i Sverige, perioden ca  
1990–2005, gjorde kvalitetsidéerna sitt intåg i svenska organisationer. 
Det är anmärkningsvärt att utvärderingsväsendet inom universiteten 
under denna period samtidigt verkar ha varit närmast notoriskt befri-
ade från managementterminologi (Gröjer 2004). Trots att universite-
ten alltså redan bedrev – eller retoriskt påstod sig bedriva – någon form 
av kvalitetsledning, skedde egentligen aldrig några sektorövergripande 
jämförelser med företag, sjukhus, kommuner etc. Utvärderingssyste-
met inom högskolevärlden var slutet och särkopplat från management-
utvecklingen. Detta är sant med undantag för en kort period under den 
första borgerliga regeringsperioden (ibid.). I backspegeln kan man 
ändå se att denna regering innebar ett viktigt trendbrott – idéer om en 
hårdare kvalitetsstyrning med ekonomiska incitament och marknads-
styrning infördes då på bred front. Strategiplanen vid x-universitetet 
har gått från en tämligen utskrattad produkt till ett styrdokument som 
förefaller tas på allvar. Managementiseringen har varit en långsam pro-
cess som inte diskuterats så mycket. Det är också betecknande att det 
nya europeiska såväl som lokala kvalitetssystemet har tydliga koppling-
ar till exempelvis förändringsmodellen TQM, utan att detta erkänns. 
Däremot har vissa tekniska system av företagiseringstyp, framför allt 
resultatenhetsstyrningen, diskuterats och kritiserats desto mer. 
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I och med Bolognaprocessen sammankopplas till slut kvalitets-
begreppet med managementiseringen. Detta sker parallellt med att 
x-universitetet överger sin tidigare (med några få personundantag) 
passiva hållning i kvalitetsfrågor, och i stället gör kvalitet till en central 
del av sin styrningsstrategi. Det system som införs bär alltså tydliga 
likheter med total kvalitetsledning – TQM. 

Vid första mötet med det nya Utbildningskollegiet (ett beredande 
organ för fakultetsstyrelsen), har prorektorn vid ekonomihögskolan 
placerat en pärm vid alla deltagares platser, som innehåller material om 
universitetets kvalitetsarbete. På pärmen står det med stora bokstäver 
”TQM”. Studierektorn i informatik tittar chockad på pärmen när han 
kommer in i lokalen. 

”Vänta tills du öppnar den!”, skojar kanslichefen.

”Jo, tack”, säger studierektorn. ”Jag vet vad TQM är. Industriell 
utbildning närmar sig med stormsteg.”

Benämningen diskuteras inte vidare vid mötet. Efter mötet frågar jag 
prorektorn om varför hon kallar kvalitetsarbetet för TQM. ”För att fö-
rekomma universitetsledningen!”, är hennes snabba svar (observation 
vid ekonomihögskolan).

Prorektorn figurerar här i en speciell roll. Hennes benämning ”TQM” 
framstår som tydligt ironisk. Hon markerar i många sammanhang av-
stånd till universitetsledningen. Å andra sidan deltar hon i alla kvali-
tetsprojekt som denna ledning bedriver, exempelvis det ovan nämnda 
EQ11. Det framstår som att hennes sätt att bete sig har med distanse-
ring att göra. Hon både är, och är inte, ansvarig för det hon gör och 
de processer hon medverkar i. Hon är lojal mot ledningen samtidigt 
som hon är bidragande till att ett speciellt, professionsbaserat kvali-
tetssystem utformas vid ekonomihögskolan. Men denna distansering 
och ironi kan också mer allmänt vara viktig i akademiska samman-
hang. Man kan säga att ett system med externa och abstrakta kvali-
tetsstandarder inbjuder till distansering (”detta har inte jag kommit 
på, vi måste anpassa oss till detta”), trots att systemet omöjligen skul-
le kunna fungera utan handlandet hos personer såsom prorektorn.  
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Att det är känsligt med alltför tydlig managementretorik framgår i 
detta citat från universitetets förvaltningschef:

Så vi har sagt hela tiden att det som det handlar om är att få nöjdare in-
tressenter eller ja, kunder får vi ju inte kalla dom [skrattar], men, ja, det 
ska vi ju inte säga, men brukare eller så, ute i verksamheten.

Universitet och högskolor fortsätter alltså att uppfattas som institu-
tionellt annorlunda verksamheter som går sin egen väg. Vi får en ma-
nagementisering utan managementterminologi, samt ett universitet 
som har gått från att vara reaktivt på nationell nivå till att vara reaktivt 
på internationell nivå. Det ”motstånd” som kan förmärkas är egentli-
gen inte något motstånd, utan en anpassning där ett likartat kvalitets-
system utvecklas, med den synnerligen viktiga skillnaden att det är 
professionsbaserat och därför åtnjuter hög legitimitet (EQUIS).

En nyinstitutionalistiskt inspirerad forskare skulle samtidigt vilja peka 
på att man inte ska överdriva betydelsen av de förändringar som genom-
förts vid svenska universitet och högskolor. Även om kvalitetsbegrep-
pet har genomgått en transformation, från perifer och särkopplad från 
den ordinarie verksamheten, till en central plats i högskoleledningars 
retorik, skulle samma forskare just vilja hävda att det främst är retori-
ken som förändrats (men också att byråkratin blivit större). I ett hög-
skolelandskap som påstås vara präglat av kamp om resurser (pengar 
och studenter) och symboliskt anseende (varumärke) spelar kvalite-
ten främst en roll som en presentationsmodell av x-universitetet som 
ett rationellt styrt och högkvalitativt universitet vilket spelar i samma 
division, eller strax under, som de europeiska elituniversiteten. Att 
 utvecklingen främst präglas av retorik kan man peka på genom att se 
hur resurserna för grundutbildning och forskning samtidigt har ur-
holkats. Speciellt är detta tydligt inom ämnena med lägst tilldelning 
– samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora, juridik, teologi – vars stu-
dentantal har ökat kraftigt samtidigt som undervisningstiden succes-
sivt har minskat (se vidare i kapitel 6). Med detta perspektiv blir 
pratet om kvalitet just prat. Fortfarande är incitamentet att maxime-
ra sitt studentantal för att därmed maximera resurser det centrala. 
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Att erbjuda kvalitet lönar sig inte alls på samma sätt. Kännedom om  
kvalitetssystemet är dessutom fortsatt låg bland de ”vanliga” lärarna vid 
universitetet. Det som styr utbildningarnas utformning är med all san-
nolikhet fortfarande vilken utbildning som gavs terminen före, snarare 
än vilken utbildning som är mest ändamålsenlig enligt Bolognaproces-
sens rationella modell. Även detta pekar på spårbunden, institutionell 
logik som styr verksamheten. Och det går förstås också att peka på att 
det främst är reaktiva logiker som styr ledningens engagemang – till ex-
empel utvärderingar från Högskoleverket, förväntningar från ackredi-
teringsorgan och överenskommelser i europeiska nätverk. Skillnaden 
mot förr är att det är fler och mer komplicerade reaktiva logiker idag.

Kvalitetssystemets utveckling vid x-universitetet kan alltså förstås 
utifrån nyinstitutionella termer. De dominerande professionerna vid 
universitetet – professorer, lektorer och adjunkter – kan förväntas visa 
lågt intresse för idéer som inte emanerar från den egna professionen. 
När kvalitetssystemen har något att erbjuda professionen (exemplet 
EQUIS-ackreditering med dess professionella status och marknads-
skydd, eller exemplet med tekniska högskolan som erbjuder högre lön 
genom sin certifiering) blir intresset genast större. Professionerna har 
heller inte varit drivande i utvecklingen av en byråkrati. När vi talar 
om en byråkrati kring kvalitet är det viktigt att göra samma tredelning 
som tidigare, det vill säga:

•	 fullskaliga enheter

•	 renodlade funktioner

•	 aktiviteter.

Vid x-universitetet finns två enheter sedan länge, som båda enligt en 
nyinstitutionell logik utgör avspeglingar av överordnade organs am-
bitioner på kvalitetsområdet, men som också är en följd av ledning-
ens öppenhet för enhetsskapande initiativ från ”starka” personer, i det 
aktuella fallet främst utvärderingschefen med starka nätverk och poli-
tiska kontakter utåt. I rent enhetsmässiga termer är det dock den pe-
dagogiska utvecklingsenheten som rönt de största framgångarna. Där 
arbetar i dagsläget 24 personer med pedagogiska utvecklingsfrågor, 
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vilket är en mycket stark byråkratisk expansion sett över en tidsperiod 
på tio år. Till detta ska läggas att även ”Genombrottet” är en pedago-
gisk utvecklingsenhet med sju ”pedagogiska konsulter”. Det är emel-
lertid, som redan framhölls i inledningskapitlet, den mer svårmätbara 
expansionen av funktioner och aktiviteter som innebär en ökad by-
råkratisering. Exempelvis måste aktörer på lägre nivåer – prefekter, 
studierektorer och administratörer – ägna mycket mer tid idag åt att 
samla in och producera material och delta i olika former av möten. 
Som framkommit har utvärderingstakten blivit alltmer hektisk. Det 
lokala arbetet för EQUIS-ackreditering är också stort vid ekonomi-
högskolan, och kommer att bli större med AACSB-ackreditering. All 
den tid som ägnas detta administrativa arbete räknas emellertid inte 
av någon. Det är därför omöjligt att få en exakt bild av hur manage-
mentbyråkratin har expanderat kvantitativt. Att managementbyråkra-
tin kring kvalitet har ökat måste dock ställas bortom allt rimligt tvivel.

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv kan denna ökande byråkrati kring 
kvalitet motiveras på grundval av att universitetet på så sätt signalerar 
att det är en modern organisation med höga ambitioner, som genom 
detta arbete kan tänkas erhålla legitimitet från omvärlden. Samtidigt 
bekräftar utvecklingen vid x-universitetet att det trots den högljudda 
retoriken kring kvalitet ändå finns betydande särkopplingar, och att de 
reella institutionella normerna och rutinerna handlar om att bedriva 
samma utbildning som man alltid har gjort. Det är en norm som sna-
rast förstärks av att det är kvantitet i termer av studentantal som belö-
nas, varför det blir billigare att låta bli förändringar av utbildningen. 
En annan viktig aspekt är att delar av det moderna språkbruket – ex-
empelvis målstyrning – troligen översätts lokalt till regler, det vill säga 
anpassas till klassiska byråkratiska tänkesätt. Målstyrningens primära 
instrument vid högskolor idag – verksamhetsplanen – är exempelvis 
ett dokument som regelmässigt ska produceras snarare än något som 
styr verksamheten (som fortsätter som tidigare). Det finns en regel att 
det ska finnas en verksamhetsplan som innehåller mål.

På många sätt är alltså utvecklingen av managementbyråkratin kring 
kvalitet en lysande illustration av nyinstitutionalism. Finns det då 
några problem? Som redan nämnts är nyinstitutionalismen en stor 
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teoribildning som det är omöjligt att kortfattat göra rättvisa för. Bara 
i Sverige förefaller hundratals avhandlingar inom ämnen som före-
tagsekonomi, sociologi och statsvetenskap vara inspirerade av teori-
bildningen. Att i grunden ifrågasätta den kräver en kapacitet och ett 
utrymme som absolut inte finns här. Ändå menar jag att det finns vissa 
skäl till ifrågasättanden. Nyinstitutionalismen tenderar för det första 
att i alltför stor utsträckning bortse från makt, för det andra att göra en 
oklar uppdelning i retorik och praktik, och för det tredje är den något 
diffus när det gäller att förklara förändring. 

Inom nyinstitutionalismen ses organisationer som kollektiv utan en-
tydig vilja; i stället styr kollektivt utvecklade rutiner och normer, liksom 
upplevda behov av att anpassa sig efter sin omgivning. Detta är en viktig 
aspekt av organisationer, men nyinstitutionalismen är mer tystlåten när 
det gäller frågor om makt, dominans och ojämlikhet. Exempelvis kan  
man hävda att det faktiskt är aktörer på både nationell och lokal nivå 
(kanske även europeisk) som försöker öka sin makt som driver kvalitets-
styrningen; av ovanstående beskrivning av kvalitetsstyrningen framstår 
en sådan tolkning knappast som långsökt. En sådan tolkning återkom-
mer jag till i kapitel 6. Nyinstitutionellt anlagda forskare förnekar inte 
förekomsten av maktsträvanden, men sådana strävanden är knappast 
huvudfokus för teorin. Nyinstitutionalismen har, vilket förefaller att ha 
med teorins grundläggande begrepp att göra, en tendens att lägga fokus 
på kollektiva normer, regelsystem, symboler och kulturer, vilket med-
för en tendens att nedtona maktsträvanden, skillnader och konflikter  
(se Zald & Lounsbury 2010 för en nyanserad kritik på detta tema).

Detta för oss över på problemet med förändring. Eftersom nyinstitu-
tionalismen utvecklats som en (i många stycken berättigad) kritik mot 
den rationalistiskt baserade forskningens aktörsfokus, har det funnits en 
tendens att nedvärdera aktörers intressebaserade viljor och motiv. Sam-
tidigt medför denna ovilja att fokusera på aktörer ett problem för teorin 
när det gäller förändring. Förvisso kan nyinstitutionalismen peka på fö-
rekomsten av exogen chock och formativa moment (EU-medlemskap 
och Bolognaanpassning) som drivkraft bakom ovan studerade föränd-
ringar, att managementbegrepp såsom ”kvalitetssystem” alltmer anta-
git karaktären av nya normer, liksom att knytandet av resurstilldelning 
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till studentantal förklarar frånvaron av ett kvalitetssystem som ger sig 
till känna ”längst ut” i verksamheten, men att samma ”icke-kvalitativa” 
tilldelningssystem skapar behov av ett kompensationsprat om kvali-
tet. Nyinstitutionalismen ger alltså förklaringar till utvecklingen. Ändå 
känns det som att viktiga delar saknas om man inte studerar aktörsgrup-
per som gynnas av, ja som kanske faktiskt styr, de förändringar som vi 
undersökt i detta kapitel. Ett problem är då att det ligger ett slags kon-
servativ grundtanke i nyinstitutionalismen som rimmar illa med för-
ändringstakten i verkligheten. Om nu normer är svårföränderliga, hur 
kommer det sig då att de ändå förändras? Är det ändå inte aktörer som 
ser stora fördelar med förändringar? Nyinstitutionalismen har riktat in 
sig på implementeringsproblem och institutionellt motstånd mot re-
former. Intuitivt måste man samtidigt hävda att förändringarna varit 
många inom offentlig sektor under senare år – överdrivs inte det institu-
tionella motståndet mot förändring av nyinstitutionalismen?

Slutligen framstår nyinstitutionalismens distinktion mellan reto-
rik och praktik som väsentlig, men i verkligheten tenderar den också 
att bli ganska underlig. Om vi koncentrerar oss på åtskillnaden mellan 
retorik och organisatoriska processer är förenklingen den att retorik är 
en helt central del av nästan alla processer i moderna organisationer. 
Många offentliga organisationer, inte minst högskolor, är helt inrik-
tade på arbete med retorik i syfte att åstadkomma mer retorik. Inom 
sjukvården är det något enklare att göra en distinktion mellan vad som 
görs och vad som sägs (”produktionsprocesserna” är fler), men även 
här har retoriken en central betydelse. Det framstår med andra ord 
som oklart vad nyinstitutionalister egentligen menar när de talar om 
att managementtekniker mestadels införs på ett retoriskt plan. Bedrivs 
inte nästan all offentlig verksamhet med hjälp av retorik? Skulle man 
inte snarare kunna se retorik som ett centralt styrningsmedel, kan-
ske det viktigaste styrningsmedlet i många offentliga organisationer? 
Den i inledningen till kapitlet nämnda diskursiva institutionalismen 
(Schmidt 2008) har delvis uppkommit för att råda bot på detta pro-
blem. I nästa kapitel utgår jag från en teori som uppfattar åtskillnaden 
mellan retorik och praktik som en styggelse, och som just ser retorik 
som det kanske mest centrala styrningsmedel som finns.
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4. nya styrningsteknologier 
och strukturell makt:
en tolkning av  
managementbyråkrati  
enligt governmentality-teori

Governmentality-teorin utgår från en socialkonstruktivistisk grund-
syn, där språket är det kanske mest grundläggande medlet för att göra 
verkligheten styrbar. Via språket skapas nya objekt för styrning (Rose 
m.fl. 2006). Att skilja mellan ”retorik” och ”praktik”, såsom delar av 
nyinstitutionalismen gör, är enligt ett sådant perspektiv otänkbart, 
eftersom retorik är en stor del av konstruktionen och styrningen av 
denna verklighet. Den organisatoriska verkligheten är socialt konstru-
erad och det krävs abstrakta, språkligt uttryckta föreställningar för att 
uppfatta organisatorisk enhet och styrning. Därmed blir den direkt 
observerade framgången för enskilda förändringsmodeller och styr-
system något mindre intressant än de generella representationer, ka-
tegoriseringar och definitioner som skapar organisatorisk verklighet. 
Dessa representationer, kategoriseringar och definitioner på organi-
sationsområdet tenderar att bli alltmer globala. Fadern till uttryck-
et ”New Public Management”, Christopher Hood, menar att NPM är 
extra lämpligt för språkliga analyser:

Man kan faktiskt se management som ett område särskilt väl lämpat för  
den retoriska analysen, då den grundläggande delen av management 
just är makten att övertyga och skapa intryck (Hood 2005:17).

Härvidlag skiljer sig inte governmentality-teorin från nyinstitutiona-
lismen; skillnaden är i stället värderingen av det abstrakta styrspråkets 
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betydelse. Inom governmentality-teorin läggs mycket stor vikt vid 
detta styrspråk, medan nyinstitutionalismen är betydligt mer skeptisk 
till den reella betydelsen av styrspråket. Som synes i Hoods formu-
lering är språkets verklighetsskapande kraft inskränkt till övertalning 
och att skapa intryck. Det begrepp som ofta används som en samman-
fattande beteckning för det abstrakta styrspråket är diskurs.

Diskurser är systematiska, språkliga representationer, kategorise-
ringar och definitioner av verkligheten med normgivande betydel-
se. ”Fotboll” är exempelvis en diskurs som konstruerar den verklighet 
och de normer inom vilken/vilka den konkreta aktivitet som utgör 
fotboll äger rum. Utan kännedom om diskursen om fotboll blir akti-
viteten fotboll obegriplig. För att ta ett mer samhällsvetenskapligt ex-
empel så kan vi heller inte föreställa oss ”nationer” utan kännedom 
om nationalismens diskurs (jfr Hall 1998). Här finns dock en tydlig 
skillnad i abstraktionsnivå mellan ”fotboll” och ”nationer” som är ty-
pisk för det sociala området – ”nationer”, ”klasser”, ”ideologier” etc. 
är abstrakta diskurser till den grad att påtagliga fenomen inom dessa 
diskurser nästan är av mindre betydelse än diskursen som sådan (vil-
ket nog ingen riktig fotbollsälskare skulle medge gällande fotboll). 
Politiker och andra beslutsfattare talar inte i så stor utsträckning om  
fenomen som nationer och klasser utan mer som medskapare av  
dessa fenomen – verkligheten och det sätt på vilket verkligheten be-
skrivs interagerar (jfr Hacking 2000). Sociala begrepp blir på detta 
sätt till verklighet genom att sägas och upprepas. Diskursen skapas 
och omskapas genom att uttryckas. Att då som nyinstitutionalister 
säga att det finns en grundläggande skillnad mellan retorik och ope-
rativa handlingar blir meningslöst. Likadant är det med diskurser på 
styrnings- och organiseringsområdet (Doolin 2003). Detta innebär 
att förändringsmodeller och styrsystem såsom målstyrning, kund-
orientering, processtyrning, resultatenheter etc. skapar nya verklig-
heter i takt med att de uttrycks. När det gäller just kundorientering 
har diskursen också en tydligt subjektskapande roll – subjektet kund 
skapas som en styrbar företeelse som exempelvis önskar göra vissa 
val, vill bli tillfredsställd, ingå i marknadsliknande kontrakt osv. Även 
uppfattningen av myndigheter som företag är ett tydligt exempel på 
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vad Foucault (1983) benämnde subjektifiering, det vill säga där aktö-
rer laddas med nya egenskaper och identiteter. Diskursen om med-
arbetarskap kan ses på samma sätt – den har en tendens att upplösa 
anställdas uppfattning om att ingå i ett kollektiv med gemensamma in-
tressen, och inför i stället idéer om medarbetaren som en individuell 
resurs för organisationen och som ett ständigt objekt för ”kompetens-
utveckling” (Townley 1993; Andersen & Born 2001; Courpasson 2006).

Utifrån denna syn på språk och diskurs är det alldeles felaktigt att  
uppfatta de idéer som ligger till grund för NPM såsom opolitiska och 
liberala, i bemärkelsen negativa till politisk styrning:

Men det verkligt innovativa med att studera liberalism som styrnings-
rationalitet är inte betoningen på respekt för medborgarnas rättigheter 
och friheter. Det är i stället att sådana rättigheter och friheter är nöd-
vändiga för att de autonoma processerna (när det gäller ekonomi, be-
folkning och samhälle), som ligger utanför den politiska auktoriteten 
men samtidigt är nödvändiga för dess ändamål, ska fungera. […] Libe-
ralism är en form av styrsystem, inte bara för att den uppmärksammar 
begränsningarna i statens roll, utan också för att det som den bedömer 
faller utanför den politiska sfären i sig är nödvändigt för styrningens ända-
mål (Dean 1999:50–51, min kursivering).

Governmentality-teorin studerar långsiktigt och historiskt försöken 
att skapa ett styrbart samhälle, som i ett land som Sverige börjar redan 
på 1600- och 1700-talen. Begreppet ”governmentality”, som lanse-
rades av Michel Foucault (1991) i en föreläsning på 1970-talet, är 
svåröversatt, men det bör förstås som ett slags ordlek som både in-
volverar en speciell ”styrningsmentalitet” som utvecklas i Europa på 
1700-talet (viljan att styra och göra verkligheten styrbar), och som i sin  
tur handlar om att styra ”mentaliteter” – människors identiteter och  
erfarenheter, deras subjektiva uppfattning av verkligheten. Dean menar  
i ovanstående citat att liberalismen definitivt är en styrningsmentali-
tet i denna tradition, kanske den politiskt viktigaste, med sitt primära 
syfte att förflytta styrningsrelationer från det renodlat politiska områ-
det till det samhälleliga området, där samhället framför allt uppfattas 
som en marknad snarare än en kollektiv gemenskap (jfr Stone 2002). 
Detta är i sin tur baserat på liberalismens grundläggande ”moraliska 
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ordning” – uppdelning mellan samhälle, ekonomi och staten som au-
tonoma sfärer där den statliga sfären måste anpassas till behoven i de 
två första, ”primära”, sfärerna (Taylor 2004). Liberalismen som dis-
kurs är beroende av denna grundläggande konstruktion av sfärer; den 
är kärnpunkten i diskursen. Ett tydligt exempel är att medborgarna  
omdefinieras från ett kollektiv till individer – kunder, klienter, brukare. 
Denna individualisering leder fram till att individen är det primära 
objektet för styrning. Individen önskar enligt detta synsätt att göra val 
på en marknad, låta sin frihet befrias från statligt tvång etc. Den pri-
vata sektor som liberalismen har konstruerat koloniserar den statliga. 
”Samhället” och ”ekonomin” ska styra ”staten”. Frihet är ett viktigt be-
grepp för liberaler, men det rör sig alltså om en i högsta grad organi-
serad och styrd frihet (Boström m.fl. 2004). Bara för att liberalismen 
förlägger alla viktiga samhällsrelationer utanför politiken, innebär det 
inte att den skulle vara opolitisk. Som citatet uttrycker är tvärtom 
konstruktionen av de olika styrningssfärerna – marknaden, samhäl-
let och staten – i grunden politisk. Det är därför inte förvånande att 
de flesta nya marknader som införs är politiskt skapade och reglerade.

Förändringsmodellerna och styrsystemen inom NPM kan uppfat-
tas som präglade av detta synsätt. Offentliga organisationer definie-
ras som organisationer på en marknad som organiserar och styr sina 
kundrelationer. Offentliga organisationer marknadsför sina produk-
ter och konkurrerar om sina kunder. Lyckade offentliga organisatio-
ner är entreprenörer och innovatörer. De bör styras och organiseras 
enligt ekonomiska principer, där prestationer mäts mot gjorda in-
satser. Om till exempel en privat entreprenör på vårdområdet med 
lägre kostnader presterar likartade, mätbara insatser som en offent-
lig aktör, bör den offentliga aktören ta efter den privata. Privat före-
tagsamhet görs därmed till norm för offentlig organisering, medan 
andra normer för offentlig verksamhet bortdefinieras eller exkluderas  
(Czarniawska-Joerges 1997). Inom liberalismen naturaliseras denna 
norm. Det kanske mest centrala inslaget i den liberala diskursen är att 
stat och offentlig sektor är konstruerade aktiviteter, medan den privata 
marknaden är det naturliga tillståndet. Detta ideologiska tänkande går 
tillbaka ända till filosofiska naturrättsklassiker som Thomas Hobbes 
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och John Locke. Governmentality-perspektivets styrka ligger i fram-
hållandet av det aktiva politiska draget i försöken att få samhället att 
fungera som en marknad och att få de offentliga organisationerna att 
framstå som konkurrenter på en sådan marknad. Grunden för sådana 
konstruktioner ligger i språket, i diskursen.

En viktig skillnad mellan nyinstitutionalismen och governmentality- 
teorin är att den senare lägger mindre vikt vid den direkt observerba-
ra framgången för förändringsmodeller och tekniska styrsystem i en-
skilda fall. Det är den generella styrningsregimen och de relationer 
som påbjuds av denna som är det intressanta. På samma sätt är intres-
set mindre för stater – styrningsregimerna kan inkludera helt andra 
aktörer än stater. Stater är bara en del av styrningen (Rose & Miller 
1992). Detta ligger väl i linje med governmentality-teorins (återigen 
från Foucault inhämtade) syn på makt som någonting möjliggörande 
snarare än tvingande eller hindrande (som i den liberala diskursen). 
Man kan säga att styrningsregimer möjliggör nya verkligheter, och att 
vi alla i varierande grad ingår i dem och utför deras regler:

Makt handlar inte främst om att införa begränsningar för medborga-
re, utan snarare om att ”skapa” medborgare med förmåga att hantera en 
sorts reglerad frihet. Personlig autonomi är inte den politiska maktens 
antites, utan en nyckelterm i dess utövning, i synnerhet eftersom de 
flesta individer inte bara är subjekt i förhållande till makten utan spelar 
en roll i dess utförande (Rose & Miller 1992:174).

Över huvud taget är intresset för organisationer och de människor 
som befolkar dem mindre än intresset för styrningsregimer. Däre-
mot är de punkter där styrningsregimer – såsom valfrihetsregimer, 
kundmottagningsregimer, outputorienterade prestationsregimer och 
revisionsregimer – möter ett motstånd av intresse. I en fallstudie av 
serviceavtal inom industriell service (Gustavsson 2002) visas att även 
på den mer renodlade ”marknaden” finns ett betydande intresse att 
skapa förutsägbara och styrda kundrelationer. Det handlar om hur in-
dustrins ledning försöker bli av med ostyrbara relationer, exempelvis 
informella överenskommelser som äger rum mellan säljare och köpa-
re av dyr utrustning, och ersätta dessa med skrivna kontrakt och avtal. 
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På så sätt reduceras den makt som såväl säljare som köpare har över 
kundmötet, och situationen blir styrd. Likartade styrningsregimer ut-
vecklas även inom offentlig sektor – ett exempel som nämndes redan 
i första kapitlet var operationaliseringen av kundmötet såsom hand-
lande om bemötande och tillgänglighet inom sjukvården som troligen 
kommer att bli allt viktigare för ersättningssystemen. Ett mer outveck-
lat exempel är konstruktionen av individuella utvecklingsplaner inom 
grundskolan, där barn och föräldrar underkastar sig en (kvasi)kon-
traktrelation gentemot skolan. Kontrakten blir ett sätt att förmedla in-
trycket av att skolverksamhet bygger på avtalsrelationer mellan skola, 
föräldrar och elever, vilket tydliggörs genom föräldrarnas kvasi-legala 
underskrift av dessa ”avtal” (Agevall 2008).

Samtidigt bör det påpekas att vad som här sägs om ökad styrbar-
het och kontroll svär mot en vanlig uppfattning inom den offentliga 
sektorn om att det snarast skett en decentralisering och delegering, 
och att den detaljerade styrningen snarast har minskats. Som exem-
pel kan nämnas att Skolöverstyrelsen och Universitets- och högskole-
ämbetet i detalj planerade bemanningen av lärare ute i landet, och att 
Generaltullstyrelsen i detalj planerade verksamheten vid alla hundra-
tals tullkontor ute i landet. Vi har här att göra med två olika typer av 
styrning. Medan äldre typ av detaljstyrning mer handlade om att visa 
statens enhet och långt ut i systemet skapa likriktning inom ett en-
hetligt system, är det idag snarare fråga om att med hjälp av generella  
styrsystem med en lämplig blandning av tvång och incitament styra 
myndigheter mot ett önskvärt beteende. Styrning sker således genom 
reglering på avstånd (Rose 1999). Exempelvis ”tvingas” människor 
att göra allt fler val och därmed uppträda som aktörer på en marknad, 
vare sig de vill eller inte. Enhetlighet har dock inte blivit mindre vik-
tigt, men det är snarare styrsystemets enhetlighet inom en viss sek-
tor (som allt oftare går över nationsgränserna) än statens enhetlighet 
som sådan, som är viktigt att bevisa. I internationell forskning omtalas 
detta fenomen ofta som ”självstyrning” (self-governance, se t.ex. New-
man 2001); myndigheter förväntas utifrån ett generellt regelverk styra 
och disciplinera sig själva. Governmentality-forskare uppfattar där-
för även decentralisering och delegering som delar i centralt initierade  
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styrningsprojekt. Studerar man mer i detalj sådana decentraliserings-
projekt framträder ofta centralism. Bolognaprocessen är ett bra exem-
pel, och dess definition av akademisk utbildning såsom en målstyrd 
aktivitet som ska producera anställningsbara individer på marknadens 
villkor är ett ämne som analyserats av flera governmentality- inspirerade 
forskare (Tuschling & Engemann 2006; Fejes 2008; Saarinen 2008). 
Den europeiska marknaden för högre utbildning där högskolorna 
framträder som konkurrenter om studenternas gunst är ett i hög grad 
konstruerat, europeiskt centralstyrningsprojekt.

I flera olika delar av litteraturen om makt ses maktutövning i form 
av självreglering och självdisciplinering som långt effektivare än makt-
utövning via tvång; en tidig forskare som formulerade detta var den 
tyske sociologen Georg Simmel (se också Foucault 1980; Poggi 2001; 
Taylor 2004; Clegg m.fl. 2006). Tidigt poängterade också den fran-
ske tänkaren Alexis de Tocqueville (1945/1840) den kollektivistiska 
aspekten av detta – om människor ser att deras granne underkastar 
sig självreglering och självdisciplinering så underkastar de också sig 
själva, så länge denna underkastelse är jämlik. Ser vi till standardise-
ringen inom tunga välfärdssektorer som vård och utbildning funge-
rar självstyrningen också häpnadsväckande väl, även om den politiska 
debatten ofta uttrycker sig i termer av ökade skillnader och mindre 
likvärdighet. Relationen mellan detaljstyrning och generell styrning, 
liksom mellan centralisering och decentralisering, är komplex. Ib-
land talas det om pendelrörelser (Røvik 2008) – ett exempel är grund-
skolan i Sverige där en period av decentralisering idag (2011) anses ha 
avlösts av ökad centralisering. Bolognaprocessen är som sagt ett cen-
tralistiskt projekt, men typiskt nog finns inget riktigt politiskt centrum 
– EU och staterna samarbetar utanför de ordinarie EU-processerna  
och de konkreta aktiviteterna sköts av nätverksorganisationer utan 
formellt ansvar. Det finns ingen centralt placerad aktör som kan stäl-
las till politiskt ansvar för Bolognaprocessen (se vidare kapitel 8). 
Det centralistiska elementet har alltså inte med stater att göra, utan i 
stället med styrningsregimen som sådan, där högskolor konstrueras 
som målstyrda aktörer på en marknad för högre utbildning i Europa. 
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Kvalitetssystemet som analyserades i förra kapitlet är ett av de mest vä-
sentliga inslagen i denna styrningsregim, som är centralt utformat men 
där ansvaret förläggs på de utförande aktörerna själva. De nationella 
systemen för högre utbildning anpassar sig i allt högre grad till denna 
form för styrning. Den statliga auktoriteten framställs inte som ansva-
rig för den högre utbildningen som sådan, utan för kontrollen av den. 
Detta kräver transparens – den enskilda högskolan måste göra sina 
processer och system synliga och utvärderingsbara (Higgins & Hall-
ström 2007, se vidare kapitel 8). Jämförelser av sådana utvärderings-
bara system skapar förutsättningar för normalisering (Triantafillou 
2007). Ansvarig för att den högre utbildningen håller en hög kvalitet 
är den enskilda högskolan, liksom studenten själv genom sitt val att 
studera där. På så sätt förflyttas politiskt ansvar egentligen till själv-
styrande aktörer i systemet, på samma sätt som ansvaret för val allt-
mer förflyttas till den enskilde individen i enlighet med liberalismens 
diskurs, som alltså inte innebär en avpolitisering, utan i stället en för-
flyttning av politik till aktörer som formellt är opolitiska, men som i 
själva verket är nödvändiga för politikens mål, som Dean uttryckte det 
i ovanstående citat.

Sammanfattningsvis intresserar sig governmentality-teorin mer  
för de socialt konstruerade förutsättningarna för den organisatoriska  
verkligheten än den organisatoriska verkligheten i sig. Enligt teorin 
utgörs dessa socialt konstruerade förutsättningar av styrsystem och 
tekniker som omdefinierar och omkategoriserar relationer inom den 
offentliga sektorn. Det finns inget nytt i detta, men i den form av tän-
kande om styrningsrelationer som vissa governmentality- teoretiker 
kallar ”avancerad liberalism” (Rose 1999) har styrningsrelationerna 
kommit att förläggas till (liberalismens bild av) samhället som en 
marknad snarare än den politiska sektorn. Det blir en politiskt styrd 
anti-politik som enligt dessa teoretiker utgör kärnan i NPM. Gi-
vetvis finns motstånd mot detta, men det är ändå adekvat att tala 
om en kolonisering eftersom de nya styrningsidéerna tenderar att 
ta människor och organisatoriska processer i anspråk för sina syf-
ten i stället för tvärtom. På ett konkret plan kan detta omsättas i 
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prestationsbaserade system där aspekter av vårdgivares eller utbild-
ningsanordnares beteende synliggörs, kvantifieras och läggs som  
grund för tilldelning eller i kundmottagningssystem för offentlig sek-
tor som hämtas in från privata företag, som till exempel bilverk-
städer, flygbolag och snabbmatskedjor. Systemen är tvingande och 
förutsätter vissa handlingar; aktörerna måste anpassa sig även om 
de oftast ser på sin verksamhet på ett helt annat sätt. Perspektivet 
är alltså top–down, även om företrädare för governmentality-teorin 
brukar hävda att det är på lokala arenor som man tydligast ser konsek-
venserna av styrsystemen. Jag ska illustrera teorin utifrån en sådan  
lokal arena.

Grundläggande analysenhet: språkligt uttryckta styrningsteknologier.

Organiserande begrepp: diskurs, objekt- och subjektskapan-
de makt (exempelvis via synliggörande 
– transparens), styrning på distans, själv-
styrning. Styrningsteknologier och styr-
system är viktigare än formella enheter 
såsom exempelvis stater.

Sätt att dra slutsatser: hur nya styrningsteknologier kom-
mer till uttryck historiskt. 

Hypoteser: 1) den idag dominerande liberalismen 
strävar efter att förflytta styrningsrelatio-
ner till den samhälleliga och ekonomiska 
sfären, 2) på så vis sker en formell ”avpoli-
tisering” som är politiskt konstruerad,  
3) styrningsteknologierna rationaliseras  
med hänvisning till ”frihet” (exempelvis 
kundens vilja att göra val), 4) men blir i 
praktiken tvingande och självuppfyllande, 
samt 5) managementreformer är uttryck 
för en liberal diskurs om en styrd frihet.

Bevisföring: analyser av styrningsdiskurser och styrsys-
tem, samt hur dessa skapar lokala avtryck.
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Kvinnoklinikernas processtyrning
Den lokala arena jag har studerat är två kvinnokliniker i landsting-
et som båda driver ett processorienterat arbetssätt som är inspirerat 
av TQM. Detta arbetssätt ska följas enligt landstingets kvalitetsen-
het, som introducerade det under det sena 1990-talet i nära samver-
kan med det Bostonbaserade institutet IHI (Institute for Health Care 
Improvement). Själva beteckningen TQM eller total kvalitetsledning 
nämns i och för sig sällan, men systemet ansluter väl till grundidéer-
na: starkt fokus på kundorientering, ständig förbättring, teamarbe-
te, ledarskap, mätningar och processer, men däremot en skepsis mot 
formella omorganisationer. Ett arbets- och förbättringsverktyg som 
är vida spritt och använt inom en stor del av landstinget är PDSA-
hjul (Plan-Do-Study-Act), utvecklat av den kände ”TQM-gurun” Ed-
wards Deming. Som vi ska se är TQM också starkt förordat av det  
svenska Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och landstingets kvali-
tetsdirektör sitter i dess styrelse. Landstinget har vid tre tillfällen mot-
tagit dess utmärkelse Utmärkelsen Svensk Kvalitet i vård och omsorg 
(en gång var det en av kvinnoklinikerna som fick den), och en gång har 
landstinget erhållit den generella utmärkelsen  Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet (USK) som delas ut av kungen. TQM anses liksom lean vara 
influerat av japanskt organisationsliv (jfr Xu 1999) – speciellt idén om 
ständiga förbättringar av alla processer. Lean har en tydligare koppling 
till besparingar och rationaliseringar, men  ibland tenderar gränserna 
att suddas ut mellan de olika förändringskoncepten. Vi ska se hur väl 
TQM-arbetet kan tolkas utifrån ett governmentality-perspektiv. 

Den ena kvinnokliniken arbetar redan i processer; den klinik som  
jag har följt närmare (via observationer) har som mål att också utveckla  
ett processinriktat arbetssätt. Här följer en relativt detaljerad beskriv-
ning av de två klinikernas processarbete; i första fallet indirekt via 
ett tämligen propagandistiskt marknadsföringsmaterial (en broschyr 
med namnet ”Kundskap”), i andra fallet en beskrivning av ett möte.

Pamfletten ”Kundskap” informerar om kvinnoklinikens verksamhet 
sedan den fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet i vård och omsorg av SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) och SIQ. Pamfletten kan ses som 
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ett starkt, ideologiskt dokument för ett TQM-drivet arbetssätt. Namnet 
på pamfletten symboliserar förstås att kunden ses som den centrala ak-
tören i organisationen, den i realiteten styrande aktören, i enlighet med 
TQM och i princip alla moderna managementideologier. Mötet mellan 
kunden och kliniken är således organisationens centrala aktivitet:

Vi vill ingå ett partnerskap med patienten där diagnosen blir själva ob-
jektet för båda parter. Det är i samverkan med patienten som vi lär oss 
om vårdkvalitet och livskvalitet.

Pamfletten hävdar att ledning och medarbetare är viktiga, men att kun-
den ofta glöms bort när organisationen ska beskrivas. Den aktörska-
tegori som dock oftast omnämns i pamfletten är inte ”kunden” eller 
”patienten”, utan ”vi”. Ordet används i sina olika böjningsformer ”vi”, 
”vår”, ”vårt” och ”våra” sammanlagt 102 gånger på de elva mycket lufti-
ga sidorna, det vill säga nästan tio gånger per sida. ”Vi” specificeras inte, 
men förefaller avse kollektivet inom kliniken, vilket innebär att organi-
sationen leds av en kollektiv vilja. Samtidigt tonas ledningens betydel-
se ned:

Vår ledningsfilosofi är den omvända pyramiden; verksamhetens kärna  
är mötet patient/medarbetare och ledningen är till för att professio-
nellt stödja detta möte. Strävan är att bejaka alla medarbetares värde för 
patienten.

I övrigt nämns ofta även aktörskategorierna ”patient” (nämns 41 
gånger i olika sammansättningar), ”medarbetare” (22 gånger), ”kun-
den” (18 gånger), ”ledningen” (17) och ”team” (6). Mest intressant är 
kanske att se vilka aktörskategorier som inte nämns. Då kan man no-
tera att aktörerna ”läkare”, ”doktor”, ”sjuksköterska” och ”barnmor-
ska” inte nämns en enda gång! Däremot nämns aktörskategorier som 
”verksamhetschef ” (3 gånger), ”vårdenhetschef ” (4 gånger), ”huvud-
processledare” (5) och ”delprocessledare” (12). Vidare förekommer 
ordet ”process” i olika sammansättningar 69 gånger. Pamfletten har 
alltså bytt ut vårdens traditionella organisationsspråk mot ett helt nytt 
språk, med industriell koppling. Ledningen har inte försvunnit, utan 
utrustats med nya namn.
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Den industriella kopplingen är också tydlig när jag intervjuar verk-
samhetschefen. Den utmärkelse som kliniken fått innebär att den är 
50 procent kundorienterad, vilket enligt honom är det bästa som den 
offentliga sektorn kan åstadkomma just nu – däremot finns det en-
ligt honom en mängd fall där den privata industrin är nästan 100 procent 
kundorienterad (siffrorna bygger på SIQ:s kundorienterade mo-
dell för verksamhetsutveckling). Det är, enligt honom, gällande pro-
cesstyrningen och kundorienteringen som hans klinik kom bäst ut  
i SIQ:s granskning. Vad vi ser är en kolonisering av vårdens traditio-
nella organisationsspråk, dels av termer hämtade från näringslivet, 
dels av ett kollektivt identitetsskapande språk som ersätter hävdvunna 
professionsbenämningar – i governmentality-teorins anda ett lokalt 
avtryck av ett nytt styrspråk.

Samtidigt fortsätter kliniken emellertid att fokusera en traditionell  
vårdnorm om kontinuerligt patientarbete, men nu med ett modernt 
språkbruk som har kunden i centrum:

En viktig metod för att skapa kundtillfredsställelse är att alla medarbe-
tare inklusive ledare och chefer har regelbunden direkt patientkontakt. 
All verksamhetsutveckling ska grundas i en personlig relation till den 
som betalar våra omkostnader. Vardagen förenklas när vi bara gör det 
som skapar mervärde för patienten.

Det handlar alltså här om en starkt individualiserad kund som ska 
bli tillfredsställd, behandlad i en personlig relation, få ett mervärde, 
och som är den person som till och med betalar omkostnaderna samt 
ingår ett ”kontrakt” med vårdgivaren. Även om ”arbete med patien-
ter” är en stark norm – inte minst för läkarskrået – är detta ett helt nytt 
sätt att iscensätta normen. Föreställningen är alltså output-fixerad; 
det är inte medborgarna som kollektiv som har efterfrågat och beta-
lat (via skatter) för en viss vård, utan den kund som nyttjar tjänsterna. 
Även om landstinget är en politiskt styrd, skattebaserad verksamhet, 
kan man alltså säga att kliniken ”gör våld” på denna verklighet genom 
att omdefiniera den till en marknadsrelation mellan säljare och kund 
(jfr Nordgren 2003). Incitamenten för detta är inte ekonomiska, utan 
måste sökas på annat håll.
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I intervjun med verksamhetschefen framkommer samtidigt att han 
tycker sig själv och sin klinik stå i motsättning till landstings- och sjuk-
husledningen. Kundorienteringen och marknadsretoriken kan då ses 
som en markering mot ledningen, som eventuellt stärker hans inter-
na legitimitet. Det märkliga är att han även befinner sig i (viss) oppo-
sition till landstingets kvalitetsenhet, trots att denna enhet företräder 
och arbetar med exakt samma idéer som han och hans klinik. Detta 
beror på att han inte anser att enheten arbetar direkt med patienter:

min största kritik mot dom, det är när man utvecklar teorin och inte får  
input från verkligheten så är man snart ute och cyklar. Då är man ute i 
sitt eget spår. Så att alla på kliniken, vi har definierat, alla, spelar ingen 
roll, måste träffa patienten. Så min sekreterare måste också träffa, ha pa-
tientinteraktion, jobba i receptionen eller ringa till patienten. Så alla 
måste på något sätt känna in på skinnet ungefär vad patienterna säger.

Kvinnokliniken arbetar alltså med ambitiösa TQM-reformer, har sjö-
satt en processorganisation (med tre huvudprocesser och fjorton del-
processer – 13 av 17 processledare är kvinnor), och har etablerat en 
kollektiv identitet (”vi”) som arbetar med kundorienterade ideal i 
team och processer där helt nya organisatoriska positioner har upp-
rättats som radikalt skiljer sig från vårdens traditionella hierarki. Den 
kund kliniken definierar är organisationens legitimitetskälla, och det 
är en kund som efterfrågar individuellt avpassad service på en mark-
nad. Enligt nyinstitutionalism och många andra teorier finns det skäl 
att vara skeptisk till huruvida detta styrspråk egentligen motsvaras av 
någon verklighet. Enligt governmentality-teorin är detta av mindre in-
tresse, eftersom pamfletten uttrycker en diskurs som är normerande 
och verklighetsskapande i sig själv.

Jag går nu vidare till det andra exemplet. Det berör en annan kvin-
noklinik i samma landsting, som är placerad i en mindre stad. Kliniken 
arbetar hårt med att implementera en processorganisation liknan-
de den på den första kliniken, och ett viktigt ändamål med detta ar-
bete – ofta framhållet av vårdutvecklaren som leder arbetet – är 
att de också vill få Utmärkelsen Svensk Kvalitet i vård och omsorg. 
Till detta ändamål har en särskild systemkarta arbetats fram som 
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kartlägger alla befintliga processer vid kliniken (i mars 2009 var det  
22 processer). Mötet som jag följer handlar om en av dessa proces-
ser med arbetsnamnet ”Sveriges bästa BB” och det lite mer formella 
namnet ”Individuell BB-vård”. Klinikens vårdutvecklare, som är an-
svarig för framtagandet av systemkartan och processkartläggningen, 
leder mötet. I övrigt är det tio personal närvarande: enhetschefen för 
BB samt nio teammedlemmar (samtliga kvinnor och ingen läkare). 
Målet med mötet är att gå igenom BB-processen från början till slut. 
Det team som finns närvarande är den så kallade processgruppen, 
som efter hand ska få en speciell processledare. Syftet med process-
kartläggningen är enligt utdelad stencil att skapa en gemensam bild 
av arbetsflödet; sätta fokus på det som är värdeskapande för patient-
gruppen; genom kartläggningen synliggöra problem och förbättrings-
områden; skapa delaktighet i förbättringsarbetet; skapa ett likvärdigt 
omhändertagande av patientgruppen oberoende av vårdgivare; samt 
att ta fram mål och mått som visar på en väl fungerande process. 
Denna typ av processkartläggning ska göras varje år. Vidare har pro-
cessgruppen i ansvar att kartlägga och beskriva processen; driva för-
bättringsarbete som berör processen; minst en gång per år följa upp 
och utvärdera processens mål; årligen revidera processens dokument; 
göra årlig genomgång med verksamhetschef och ledningsgrupp avse-
ende hur processen fungerar, resultat, aktuella förbättringar, resursbe-
hov etc.; regelbundet följa upp vad som händer i omvärlden och som 
berör processen; ansvara för att alla berörda medarbetare informeras 
om aktuella riktlinjer och rutiner runt denna patientgrupp; delge alla 
medarbetare på kliniken aktuell forskning etc.; samt delta med under-
visning på klinikens internutbildningar.

Mötet sönderfaller i två delar: först en del där allmänna förbättrings-
förslag diskuteras under relativt öppna former, sedan en mer formell 
del där processkartläggningen görs under vårdutvecklarens ledning, 
och där det plötsligt blir betydligt tystare (förutom vårdutvecklaren 
talar mest enhetschefen). Det här är en vanlig observation från klini-
ken; medarbetarna är pratglada och entusiastiska, mötena antar ofta 
lätt kaotiska former (se vidare om detta i kapitel 7), men det blir all-
tid tystare när de mer formella aspekterna av managementsystemen 
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berörs. Detta behöver inte innebära att personalen är ointresserad, 
men det framstår här som att ledningen – framför allt verksamhets-
chefen, enhetscheferna och vårdutvecklaren – har en helt annan kun-
skap om dessa system. Även om intranätet fylls med information om 
systemen, verkar medarbetarna läsa dessa sidor betydligt mer spora-
diskt än vad ledningen helst skulle vilja. 

Under första delen av mötet talar vårdutvecklaren om visioner och 
mål, exempelvis att mer än 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda 
med sin arbetsmiljö och att mer än 90 procent av mammorna ska 
vara nöjda med BB-vården. Men man pratar också om stora som små 
förbättringsförslag: att papporna måste involveras bättre på BB, att 
amningsrådgivningen ska bli bättre, att det ska bli bättre mat, att be-
mötandet ska bli bättre, att rummet på BB ska vara mer välkomnande, 
att toalettstädningen måste bli bättre och att det ska finnas stearinljus 
på toaletten, att färgen på chokladpapperet (föräldrarna får choklad 
efter förlossningen) ska se annorlunda ut. När toalettrengöringen dis-
kuteras säger vårdutvecklaren ”Nu kör vi ett PDSA-hjul på det här!”. 
Vissa suckar och andra skrattar – det visar sig att på senaste julfesten 
drev man med vårdutvecklarens vurm för PDSA-hjul; en skylt med 
PDSA sattes fast på hennes panna och vid vissa tillfällen av festen 
”PDSA-skrek” alla på vårdutvecklaren. Vårdutvecklaren försvarar sig 
med att ”det går lika snabbt att dokumentera som att prata”. Man do-
kumenterar alltså olika förbättringsområden inom toalettstädningen. 
Under denna del av mötet är diskussionerna alltså intensiva, alla del-
tar oerhört aktivt i diskussionerna.

När vårdutvecklaren tar fram mallen för processkartläggning och 
systemkartan blir det tystare. ”Känner ni igen det här?” frågar hon. 
”Mmm…” blir det lite mumlande svaret. Vårdutvecklaren menar att 
man måste utse en processledare för processen. Här skruvar de närva-
rande medarbetarna på sig, och efter en stund föreslår vårdutveckla-
ren att enhetschefen så länge kan vara processledare. Detta kan tolkas 
som att auktoritetsfrågorna är känsliga. Dessutom utgår det ingen 
kompensation i tid för att vara processledare. I medarbetarunder-
sökningen som genomförs över hela landstinget ligger kliniken på en 
högre grad av arbetstillfredsställelse än landstinget i övrigt, men när 
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det gäller konflikthantering och acceptans av ifrågasättande ligger kli-
niken under landstingets medeltal (opublicerad medarbetarunder-
sökning). Man skulle här kunna uppfatta det som att det finns en oro 
för konflikt om någon av de ”vanliga” medarbetarna plötsligt skulle 
utses till processledare.

Vårdutvecklaren går sedan vidare med skapandet av en värdekom-
pass för processen ”Sveriges bästa BB”. En värdekompass (clinical 
value compass) är ett slags balanserat styrkort speciellt utformat för 
vården av vårdförbättraren Paul Batalden vid Dartmouth Medical 
School i USA, som har rekommenderats för användning av SKL sedan 
slutet av 1990-talet. Utgångspunkten är att vården skapar värde för pa-
tienterna via processer, och dessa processer måste ständigt förbättras. 
Värdekompassen är ett instrument för detta; precis som balansera-
de styrkort mäter och målsätter värdekompassen fler aspekter än bara 
ekonomi. Målet för processen anges vara ”välinformerade och tryg-
ga föräldrar som får ett vänligt och professionellt bemötande”. Målet 
läggs alltså på väldigt ”mjuka” sidor av vården – information och be-
mötande – som är i linje med Socialstyrelsens föreskrifter för led-
ningssystem för kvalitet i vården (SOSFS 2005:12), om än kanske inte 
i linje med läkarnas syn, men några läkare är inte närvarande på mötet. 
De fyra delarna av värdekompassen ges sedan ett antal mål:

1. Funktionell hälsostatus: ”trygga föräldrar”, ”pappans närvaro”.

2. Klinisk status: ”bra amningsstart”, ”anknytning mor/barn”, ”anpas-
sad amningsinformation”, ”amningsvårdplan”, ”minskning av vård-
relaterade infektioner”.

3. Tillfredsställelse: ”anpassad information”, ”gott bemötande”, ”enkelrum/ 
familjerum”.

4. Kostnader: ”minska återinläggning”, ”minska vårdtid”.

Trots att ingen läkare är närvarande är det som synes lättare att finna 
på mål inom de mer medicinska aspekterna, men å andra sidan är 
något av dessa mål också ganska ”mjukt”, exempelvis ”anknytning” 
som rimligen är svårmätbart. Allt i värdekompassen ska nämligen 
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mätas. Vårdutvecklaren framhåller också att målen ska vara ”smarta”,  
det vill säga anpassade till de från engelskan översatta SMART- 
kriterierna: specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt. Exem-
pel på mätningar anförs: för ”amningsinformation” och ”bemötande” 
en webbenkät (där målet sägs vara ”90 procent nöjda kunder”); för 
”amningsvårdplan” ifyllelse av sådan; för ”pappans närvaro” grad av 
övernattning; för ”vårdtid” mäts hemgång. Inom alla dessa delpro-
cesser som ingår i den överordnade processen ska alla förbättrings-
arbeten dokumenteras med hjälp av PDSA-hjul och publiceras på 
intranätet. En årsrapport ska också göras där alla delar behandlas. 
Slutligen ska ett balanserat styrkort tas fram för processen som hel-
het; eftersom kliniken har 22 processer ska man alltså arbeta med  
22 olika balanserade styrkort.

Kvalitetsarbetet vid kliniken leds övergripande av ett kvalitetsråd 
där vårdutvecklaren är ordförande. I kvalitetsrådet ingår i övrigt verk-
samhetschefen, de tre enhetscheferna, IT-assistenten (ansvarig för 
intranätet), samt en representant vardera för administratörerna, barn-
morskorna och undersköterskorna (däremot ingen läkare, om man 
undantar verksamhetschefen). Vid ett möte i detta råd introducerades 
systemkartan, ett och ett halvt år före det möte som jag beskrivit ovan. 
Systemkartan visade sig komma från en utbildning vid landstingets 
kvalitetsenhet som hette ”Mäta för att leda”. Idén till systemkartor fö-
refaller att komma från IHI, och eventuellt vara inspirerad av Demings 
kritik av formella organisationsbeskrivningar (Deming 1986). En av 
enhetscheferna (den närvarande i den ovan beskrivna observationen) 
var skeptisk till kartan. Hon hade inte gått kursen, och uppfattade kar-
tan som alltför komplicerad för hennes personal. De andra närvaran-
de – framför allt vårdutvecklaren samt de två andra enhetscheferna 
som alla hade följt kursen – övertalade henne om att den borde använ-
das. Anledningen till detta var enligt dem att systemkartan dels visu-
aliserar organisationen så att alla har samma bild av den, dels att den 
skapar förutsättningar för att kontrollera organisationen.

Systemkartan illustrerar att TQM-styrning är en alternativ styrning 
till den formella, uttryckt i politiska och administrativa hierarkier. 
Den formella styrningskedjan är bara ett av många flöden i modellen, 
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där exempelvis ”politiska beslut” placeras i en liten box under rub-
riken ”Fånga in behov från samhället”. Den alternativa hierarkin i 
systemkartan är otydlig, men organisationen står i centrum. Även i 
pamfletten ”Kundskap” kunde vi se att organisationen stod i centrum. 
Vad som framstår som tydligt är att systemkartan – i Demings efter-
följd – är tänkt att beskriva vad som verkligen händer på kliniken, men 
man kan även hävda att den utgör den medvetna konstruktionen av en 
ny organisation med nya regler. Organisationen är indelad i ”proces-
ser” som ska styras av processledare (detta var dock inte klart när min 
studie avslutades). I governmentality-termer har nya sfärer av organi-
satorisk aktivitet skapats, en ny verklighet som är möjlig att agera efter.  
I de termer som introducerades i kapitel 1 utgör systemkartan ett styr-
system för organisationen. I samma veva togs TQM upp som ett ex-
empel på en förändringsmodell. Kliniken förefaller ha haft svårt att 
omforma den generella förändringsmodellen TQM till ett distinkt styr-
system för kliniken, och systemkartan kan ses som ett led i detta arbete. 

Det handlar således om ett synnerligen omfattande förbättringsar-
bete som ligger väl i linje med TQM:s krav på ständig förbättring, do-
kumentation, synliggörande och mätbarhet. Ännu mer omfattande 
ter sig detta arbete om man betänker att kliniken inte har någon sche-
malagd tid för kvalitetsarbete. Som synes handlar detta arbete om ett 
slags mikrorationalitet som delvis görs möjlig med IT-baserade sys-
tem; varje liten del ska kartläggas, dokumenteras och göras till före-
mål för rationell – mål- och resultatinriktad – styrning (Doolin 2003). 
Även om – som nämnts – entusiasmen alltid dämpas något när de mer 
formella verktygen tillämpas, framstår ändå legitimiteten som ganska 
stor för detta omfattande arbete hos personalen (där alltså ingen läka-
re ingick). Det som först och främst bör sägas är att det saknas ekono-
miska incitament för att ägna sig åt det kvalitetsarbete som kliniken 
gör (som nämndes ovan gällde detta även den andra kvinnoklini-
ken). Detta är en del av problemet med att göra om förändringsmo-
dellen till ett styrsystem. Kvalitetsarbetet vid kliniken, liksom vid 
landstinget i övrigt, är starkt prioriterat av landstingsledningen, men 
har ingen koppling till ekonomisystemen. Detta befinner sig i och för 
sig under viss förändring – en mycket begränsad prestationsbaserad 
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resursfördelning introducerades inom landstinget 2009. Balanserat 
styrkort har introducerats brett i landstinget, och används även av kli-
niken, men det får tolkas mer som ett informationssystem än ett sys-
tem för ekonomistyrning (se vidare Funck 2009).

Framför allt är den lokala sjukhusledningen relativt ointresserad av 
det arbete som bedrivs vid kliniken. Det är inte bara klinikledningen 
som påstår detta, utan detta var också ganska lätt för mig att konstate-
ra via intervju med ekonomidirektören samt när jag närvarade vid ett 
så kallat ”dialogmöte” med sjukhusledningen. I stället befinner sig kli-
nikens ”allierade” utanför sjukhuset, vilket jag återkommer till nedan. 
Det finns heller inga ekonomiska incitament i form av konkurrens, ef-
tersom det inte finns någon marknad för förlossningsvård i området. 
Däremot är det – framför allt för den mindre klinik som jag studerat 
– av intresse att locka patienter från kliniker i angränsande landsting; 
dock inte – som jag har uppfattat det – på grund av att man blir belö-
nad för detta (mer patienter innebär ökade kostnader), utan för att det 
ger status och entusiasmerar den egna personalen. Det verkar finnas 
viss oro för att kliniken någon gång i framtiden kan tänkas bli nedlagd; 
en väl fungerande kvinnoklinik i ett angränsande landsting blev ned-
lagd av besparingsskäl för ett antal år sedan.

Vad ser vi då i dessa två exempel? Vi ser en mycket konsekvent an-
vändning av managementterminologi, hämtad framför allt från TQM, 
men även från processtyrning eller så kallad Business Process Reengi-
neering (BPR). Dessa metoder – båda hämtade från tillverkningsindu-
strin – utvecklades under 1980- och 1990-talen. De flesta akademiska 
bedömare menar att den ”stora vågen” av TQM och BPR egentligen 
ebbade ut rätt tidigt. Det skulle föra för långt att gå in i en diskussion 
om hur sent Sverige ofta är i de här vågorna om man jämför med fram-
för allt USA. Jag återkommer nedan till hur starkt stöd det studerade 
landstinget har från nationella auktoriteter, vilket troligen är en vik-
tig skillnad gentemot exempelvis USA. Rent evidensmässigt finns det 
så här långt inga studier som tydligt bevisar positiva eller negativa ef-
fekter av TQM i vården (liksom för den delen Lean Healthcare, Vest 
& Gamm 2009). Däremot finns en tydlig tendens – åtminstone i Sverige – 
att se TQM som en fråga om en (svårmätbar) kulturförändring, där 
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det framför allt är ”kunden i centrum” som är den viktigaste kultur-
förändringen (Läkartidningen nr 6, 2009; Øvretveit & Staines 2007). 
Exempelvis framhåller Øvretveit och Staines att just den svårfångade 
”kulturen” verkar vara den viktigaste aspekten av TQM-arbetet. De ex-
empel som getts ovan kan bara bekräfta detta, även om jag här avstår 
från att definiera vad jag menar med kultur (se vidare kapitel 9). Men 
det vi har sett är ett nytt sätt att definiera sjukvård och identifiera sig 
med dess organisation. Kulturen består av en legering av en individuali-
serande marknadsretorik och en kollektivistisk identifikation med den 
egna organisationen, vilket vi har sett i exemplen.

Denna kultur sänds ut från landstingets kvalitetsenhet, och det är där 
som samtliga idéer som används på kliniken har kommit ifrån. Vård-
utvecklaren arbetar också deltid på denna enhet, och det är tydligt att 
hon kan ses som den främsta översättaren av olika kvalitetsidéer på kli-
niken jag studerar. Kvalitetsenheten har alltså utvecklat ett samarbete 
med IHI i Boston, bland annat ingår landstinget i IHI:s utvecklings-
samarbete ”Pursuing perfection” som inkluderar ett litet antal sjukhus 
som IHI definierar som världsledande. Kopplingen till IHI är tämligen 
tät och sker framför allt i samband med konferenser. Samarbetet för-
ankrades också tidigt hos landstingsdirektören. Detta gör landstinget 
till en speciell typ av trendsättare inom svensk sjukvård, då även na-
tionella aktörer såsom Socialstyrelsen och SKL är starkt influerade av 
IHI (intervjuer vid såväl landstinget som Socialstyrelsen, se även Ds 
2005:7). Man kan dock också notera en viss trängsel av management-
idéer på kliniken, liksom i landstinget i stort. Det är inte så att idéerna 
efterträder varandra, i stället lagras de bredvid varandra. Kvalitetsen-
heten hävdas ha en speciell förmåga att suga upp nya idéer, men detta 
innebär också att många idéer förekommer samtidigt. Detta blev exem-
pelvis tydligt när den nya megatrenden om Lean Healthcare svepte in. 
Enheten har därför valt att på ett eklektiskt sätt anpassa lean till det man  
redan gör.

Vi har valt att inte tala om LEAN-principerna som någon lösryckt 
tråd, utan vävt in detta i helheten. Men intresset för LEAN:s verktygs-
låda väcker allt mer intresse både lokalt och nationellt (kvalitetsenhe-
tens hemsida).
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Vi ser alltså etablerandet av ett speciellt styrnings- och organis-
ationsspråk, där styrningssystemet koloniserar, definierar och fastläg-
ger ständigt nya områden. Men i denna skapade struktur finns också 
en progressivitet – ett ständigt krav på utveckling på alla områden, 
som ligger väl i linje med TQM:s idé om ständig förbättring. Kan-
ske är detta det tydligaste exemplet i denna bok på det gransknings-
samhälle som jag diskuterade inledningsvis, eftersom alla rutinartade 
handlingar här underställs en mikrorationalitet, varje liten detalj i det 
rutiniserade arbetet underställs målstyrda, rationella beslutsproces-
ser. Självfallet menar jag inte med detta att det faktiskt blir så i prak-
tiken, men avsikten är åtminstone sådan. I stället för rutiner får vi 
rationella beslutsprocesser, även om man kan tänka sig att dessa pro-
cesser efter hand blir nya regler och rutiner. 

Tolkning
De exempel som beskrivits är fullt möjliga att analysera med ett 
governmentality-perspektiv. Vi har här att göra med generaliserade 
former för styrning som inte tar särskilt mycket hänsyn till den hävd-
vunna organisationen, mer än att man i pamfletten försöker osyn-
liggöra denna traditionella organisation. Målet för processen är in i 
detalj styrda handlingar och arbetssätt. Denna styrning uttrycks på ett 
nytt språk, såsom vi kan se i exemplen, framför allt i pamfletten som 
är en retorisk produkt. De ord som används för att beteckna hand-
lingar och positioner är nya. Att det finns en ledning är i och för sig 
ingenting som vare sig pamfletten, verksamhetschefen eller det obser-
verade mötet försöker förtiga, men det hävdas trots detta att organisa-
tionen nu styrs på ett nytt sätt – den styrs av ”kunden” (den omvända 
pyramiden).

Det mest intressanta utifrån ett governmentality-perspektiv är just 
indragandet av ”kunden” i styrningskedjan. Kunden görs – speciellt i 
pamfletten – till en central del av organisationen. Detta innebär en sig-
nifikant gränsförflyttning (som jag också återkommer till i kapitel 7). 
Eftersom kunden styr organisationen, men samtidigt står utanför den, 
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görs styrningen egentligen oåtkomlig och icke-förhandlingsbar om  
vi vill ta det bokstavligt. Som redan uppmärksammats är det speciella 
delar av kundens styrning som fokuseras, speciellt de mjuka delarna. 
Det talas om att kunden ska bli tillfredsställd, vara del av ett kontrakt, 
tas om hand personligt, och framför allt få ett gott bemötande. Hur 
vet vi att kunden ”egentligen” inte är mer inriktad på andra saker, ex-
empelvis att det är de mer ”hårda”, medicinska aspekterna som ska fo-
kuseras, medan de mer ”mjuka” sidorna kanske är mindre intressanta? 
Det vet vi faktiskt inte. De nöjdhetsenkäter som min studerade klinik 
använder sig av ställer nämligen bara frågor på de mjuka delarna, där 
det för övrigt står tydligt att nöjdheten redan är mycket stor med dessa 
delar. Man kan alltså inte förklara arbetet som att det sker på grund av 
att kliniken har fått omfattande klagomål av kunderna/patienterna. 
De flesta frågorna handlar om bemötande och information. När jag 
frågar vad de förväntar sig att få ut av alla dessa nöjdhetsenkäter får jag 
följande svar av vårdutvecklaren:

Vi arbetar hela tiden med att våra kunder/patienter ska vara mycket 
nöjda med den vård vi bedriver. Vi har ju regelbundna patientenkäter, 
som täcker in hela kliniken, som visar hur det står till. Framför allt två 
områden inom kliniken sticker ut och har ett sämre resultat. Vi skickar 
ju ut webbenkäten kontinuerligt till nyförlösta mammor och har även 
på olika sätt försökt att förbättra det som kommer fram i enkäterna – 
framför allt bemötande och information. Hela tiden sägs det: ”man kan 
inte tillfredsställa alla”, ”vi gör så gott vi kan”, ”några gnällspikar finns ju 
alltid”, ”vi är väl inget hotell, eller”? osv. I själva verket vet vi nog vad det 
är som ligger bakom svaren men kommer inte åt det trots samtal m.m. 
För oss är det viktigt att bli riktigt bra framför allt inom förlossnings- 
och BB-vård. Genom att sticka ut kan vi öka vårt förlossningstal och 
det är viktigt i framtiden så vi får finnas kvar. Potential att öka förloss-
ningsantalet finns då den mest närliggande förlossningsavdelningen nu 
är nedlagd och flera samhällen i landstinget har lika långt hit som till 
den andra kvinnokliniken men i nuläget åker de flesta mammorna dit. 
När vi var på nätverksträffen med QuickSearch såg vi att alla kliniker 
som finns med där har bättre resultat än vi inom just dessa områden. 
De har varje år förbättrat sina resultat. Vi tror detta kan vara en sporre 
för oss att se att det går att bli bättre. Dessutom kan vi ta reda på hur de 
som är bäst gör. (QuickSearch är ett managementföretag som till min 
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studerade klinik och ett antal andra kvinnokliniker tillhandahåller en 
”benchmarking-enkät” som skapar förutsättningar för jämförelse mel-
lan olika enheter med delvis olika förlossningsenkäter.)  

Här framgår det att det inte är den reelle kunden som styr organisa-
tionen – i stället används den generaliserade ”kunden” (jfr Hassel-
bladh 2002) som ett styrsystem för organisationen. Det handlar om 
att komma åt vissa delar av personalen med hjälp av kunden. Det är 
viktigt att här betona att jag inte på något vis vill frånkänna de invol-
verade personerna intresse för den ”riktige” kunden – allt talar för att 
respekten för patienterna är stor, åtminstone har man en nöjdhet som 
är mycket stor när den mäts via enkäter. Men i just detta sammanhang 
är det alltså den organisatoriska användningen av kunden som styrin-
strument som står i centrum. Och detta förefaller som en mycket rim-
lig tolkning även av pamfletten. Att förlägga auktoriteten hos kunden 
innebär att den traditionella sjukvårdshierarkin, med läkaren i toppen, 
kortsluts och efterträds av en ny. Läkarnas frånvaro från såväl pam-
fletten som mitt observerade möte är signifikant, men väcker också 
frågor om det är lika lätt att omdefiniera andra, mer läkartunga orga-
nisationer inom sjukvården, exempelvis kirurgkliniker. Inledningsvis 
var det tänkt att jag skulle göra en jämförelse mellan kvinnokliniken 
och just en kirurgklinik i landstinget. Detta kunde inte genomföras – 
intresset var för litet för ett deltagande – men de korta observationer 
som gjordes visade just att kirurgkliniken befann sig mycket långt från 
den typ av kvalitetsarbete som bedrivs vid kvinnokliniken.

Vid mötet som jag observerade framstod tydligt hur kundoriente-
ring med stora bokstäver skiljer sig från reella uppfattningar om kun-
der. I själva verket var många av de närvarande på mötet missnöjda 
med sina kunder. Personalen ansåg bland annat att många mammor 
struntar i sina barn, att de inte knyter an till dem, att de vill fortsätta 
leva sina vanliga liv efter att de har fött barn, och att somliga mammor 
(invandrare) inte låter papporna vara med vid förlossningen (däre-
mot ofta svärmödrarna, vilket ses som en smula onormalt av perso-
nalen). Att moraliska föreställningar kring förlossningen är mycket 
vanliga, och att sådana föreställningar ofta traderas av barnmorskor, är 
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definitivt inget nytt. Anledningen till att lyfta fram exemplet är att det 
förstärker intrycket av att det finns ett behov av att definiera kunden 
och kundens egentliga intressen, som inte ska förväxlas med de indi-
viduella intressen som en specifik kund uttrycker (Hasselbladh 2002; 
om kundorientering i svensk sjukvård generellt, se Nordgren 2003).

Man kan alltså säga att kundstyrningen utmanar de traditionella 
professionernas makt över vården generellt och kundmötet specifikt. 
Men utmaningen innebär inte att reella kunder ges makt över detta 
möte. Det är i stället starkt avgränsade delar av kundmötet (bemötan-
de, information, tillgänglighet) som fokuseras, och modellen är, som 
jag framhöll redan i kapitel 1 (utifrån Bejerot 2008a), kundkontakter 
inom den privata industrin. Det är därför ingen tillfällighet att pam-
fletten är så till förväxling lik marknadsföringsbroschyrer från den pri-
vata industrin, eftersom denna är den direkta förebilden. Det är därför 
motiverat att tala om en kolonisering – styrningen och organisatio-
nen omdefinieras utifrån marknadsmönster och legitimeras av ett ak-
törsintresse som befinner sig utanför organisationen, men i sig är en 
skapelse av organisationen, eller snarare av det styrsystem som de ak-
tuella klinikerna ingår i (se nedan).  

Det finns ännu en aspekt av den nya organisationen som bör be-
lysas, och som har mycket med identiteten att göra, med ”vi:et” i 
pamfletten. Båda klinikerna har genomgått en liknande historia. På 
1990-talet dominerades de av äldre manliga läkare, och båda kliniker-
na sägs ha haft en starkt hierarkisk ledningsstruktur. På min studerade 
klinik hade man också allvarliga ekonomiska problem, medarbetare 
fick sägas upp, och kliniken var i kris när den nuvarande verksamhets-
chefen tillträdde. Nuvarande verksamhetschefer på de båda klini-
kerna har starkt backat upp kvalitetsarbetet; man kan se det som en 
nystart som säkerligen appellerade till en trötthet på den manliga, 
traditionella hierarki som tidigare rådde i denna kvinnodominerade 
verksamhet. Samtidigt råder läkarbrist vid båda klinikerna. Frånvaron 
av läkare kan göra det lättare att genomföra den här typen av reformer. 
Det finns inget som min studie av detta landsting visar så tydligt som 
att läkare generellt är skeptiska till denna typ av reformer, och detta re-
sultat bekräftas av andra studier (Skålén 2002; Øvretveit & Staines 2007; 
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Hasselbladh m.fl. 2008), även internationella sådana (Manley 2000). 
Läkarna är ofta inhyrda och deltar därmed mycket begränsat i organi-
satoriska aktiviteter.

Det förefaller som att såväl pamfletten som mötet som jag obser-
verade är ett uttryck, inte bara för en managementterminologi, utan 
också för en reell jämlikhetssträvan bland personalen. Under mina 
observationer på kvinnokliniken har jag funnit att en del av den ”kul-
tur” som finns på kliniken är kollektivistisk och egalitär – inom vissa 
ramar givetvis; ledningen och framför allt verksamhetschefen åtnju-
ter stark respekt hos personalen (även bland läkarna). Kulturen kan 
således uppfattas såsom en reaktion mot den gamla organisationen. 
Även om det kan synas kontroversiellt kan frågan också väckas om 
den här typen av reformer är lättare att genomföra i kvinnodomine-
rade verksamheter. Det förefaller inte vara en slump att två kvinnokli-
niker där det nästan uteslutande jobbar kvinnor har kommit betydligt 
längre i sitt utvecklingsarbete än exempelvis kirurgklinikerna i lands-
tinget, vilka domineras av män. Möjligen spelar också karriärintressen 
in; en av de ledande TQM-gestalterna inom sjukvården, Paul Batal-
den, har utvecklat en akademisk disciplin, ”Förbättringskunskap” eller 
”Knowledge of Improvement”, som lärs ut vid den lokala högskolan 
(där Batalden har varit gästprofessor). Genom att skaffa sig akade-
miska meriter inom detta ämne, liksom inom vårdvetenskap, har tidi-
gare underställda grupper såsom administratörer och sjuksköterskor 
stora möjligheter att inte bara öka sin kompetens utan också sin status  
(och sin lön). Denna mer individinriktade typ av mobilisering är 
eventuellt nödvändig för att skapa engagemang hos personalen.

Vi ser alltså en legering av marknadsretorik, managementmodel-
ler och kollektivistisk jämlikhetssträvan, möjligen också förbunden 
med mer individualistiska karriärutvecklingsambitioner, vid de ak-
tuella klinikerna. En invändning mot governmentality-teorin är att 
den tenderar att bortse från den typ av kollektivistiska (och möjligen 
också individualistiska) drivkrafter som finns hos personalen på kli-
nikerna. I och för sig ägnas mycket governmentality-inspirerad forsk-
ning åt konstruktionen av kollektiv identitet (du Gay 2007), men det 
finns en tendens (som inte är alldeles olik liknande tendenser inom 
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nyinstitutionalismen) att bortse från att enskilda individer kan ha 
konkreta incitament till att bidra till identitetsskapande. Detta förbi-
seende kan hos båda teorierna ha att göra med att de växt fram i op-
position mot rational choice- och andra aktörsfokuserade teorier. 
Foucaults och andra inspiratörers medvetna nedvärdering av enskilda 
individer som fristående subjekt och skapare av sin historia kan också 
spela en roll. För att bedöma governmentality-teorins värde räcker 
det dock inte med att studera de specifika lokala avtrycken av gene-
rella styrsystem; man måste också se hur avtrycken och styrsystemen 
hänger ihop. 

Kvinnoklinikerna som del i ett nytt styrsystem
Det är därför dags att vända sig till den mer övergripande styrlogik som 
skapar de möjligheter och den legitimitet utan vilken de båda klinikerna 
inte skulle kunna bedriva sitt arbete. Det handlar främst om nationella 
aktörer: SIQ, SKL, Socialstyrelsen, Vårdförbundet, Svenskt Näringsliv 
och andra intresseorganisationer (Blomgren 2007). Men det handlar 
också om landstingets viktiga internationella samarbetspartner som 
skapar legitimitet åt landstingets kvalitetsarbete – främst IHI men 
även Dartmouth Medical School (där den ovan nämnde Paul Batalden 
finns). Mest remarkabelt är genomslaget av managementtänkandet 
hos den nationella myndighet som framför allt kontrollerar 
sjukvården: Socialstyrelsen. Under senare delen av 1990-talet, efter en 
omfattande nedbantning och regionalisering av tillsynsverksamheten, 
uppfattade ledande personer vid Socialstyrelsen att myndigheten 
var nedläggningshotad (intervjuer på Socialstyrelsen). Kvalitet och 
kvalitetsstyrning blev ett försök att skapa en ny, integrerad organisation 
och verksamhet sedan myndighetens traditionella uppgifter knoppats 
av till nya myndigheter eller delegerats till de regionala organen. 
Socialstyrelsen utfärdade redan 1996 en detaljerad förordning om 
kvalitetsarbete inom sjukvården. Denna förordning hade en stark 
koppling till ISO 9001, och uppfattades av de flesta som för detaljerad 
att använda sig av (intervju på Socialstyrelsen). Förordningen 
ersattes därför av en ny, SOSFS 2005:12 om ledningssystem för  
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kvalitet i hälso- och sjukvården (en likadan förordning finns nu också  
för socialtjänsten). I introduktionstexten till förordningen refereras 
direkt till TQM, förbättringskunskap och Demings PDSA-hjul: 

För att säkerställa att ny kunskap och bättre metoder kommer patien-
terna tillgodo i största möjliga utsträckning behövs ”kunskap om för-
bättring”. Orden är en översättning av det som W. E. Deming kallade 
Profound Knowledge of Improvement. Förbättringskunskap ska ses som 
ett komplement till hälso- och sjukvårdens professionella kunskap och 
baseras i hög utsträckning på beteendevetenskaplig forskning (”God 
vård”, Socialstyrelsen 2005).

Man kan alltså säga att det idag är ett lagstiftat krav att sjukvårdshuvud-
män använder sig av TQM! Intervjupersoner på Socialstyrelsen fram-
håller att dessa inslag är inspirerade just av kvalitetsarbetet vid mitt 
studerade landsting. Men det är också tydligt att förordningen i sin tur är 
väldigt lik SIQ:s kundorienterade verksamhetsutvecklingsmodell, som 
ligger till grund för Utmärkelsen Svensk Kvalitet i dess olika former.

SIQ bildades med statliga medel som ett samarbete mellan staten, in-
dustrin och fackföreningarna. Idag är SIQ en fristående konsultverk-
samhet och nationell representant i European Foundation for Quality 
Management (EFQM). Kvalitetschefen i mitt studerade landsting sitter 
som sagt i dess styrelse. Organisationer som inte arbetar enligt TQM 
kommer inte på fråga för SIQ:s Utmärkelsen Svensk Kvalitet, eftersom 
SIQ:s modell är en ren översättning av TQM (Quist m.fl. 2007). Den 
kundorienterade verksamhetsutvecklingsmodellen är uppbyggd kring 
ett frågebatteri som ställer denna typ av frågor:

A.  hur ni säkerställer att alla berörda har en gemensam syn på process-
orientering och processledning.

B.  hur ni identifierar den övergripande processtrukturen.

C.  hur kundernas nuvarande och framtida behov, krav, önskemål och 
förväntningar översätts till krav på verksamhetens processer och 
hur kundernas krav balanseras mot övriga intressenters krav.

D.  hur ni prioriterar och inriktar utvecklingen av verksamhetens 
processer.
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E.  hur ni organiserar er för processledning. 
Beakta dessutom särskilt:

•	 	hur	 ni	 hanterar	 ansvars-	 och	 befogenhetsfrågor	 avseende	 styr-
ning och utveckling av verksamhetens processer.

F.  i vilken omfattning ni tillämpar de angreppssätt som behandlas i 
A–E och G.

G.  hur ni utvärderar och förbättrar de angreppssätt och tillämp-
ningar som behandlas i A–F.

(SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, punkt 1.3 
Processledning)

Det är alltså många hur-frågor, men det betraktas också som en själv-
klarhet att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras, liksom att 
den är indelad i urskiljbara processer. Något annat som betraktas som 
självklart är att ledningen har kontroll över alla aktiviteter, vilket his-
toriskt sett knappast är någon självklarhet inom sjukvården. På så sätt 
skapar modellen en ny verklighet som hugade spekulanter på utmär-
kelsen måste anpassa sig till. Vi kan också se att modellen utgör ett ut-
märkt exempel på den självstyrning och självdisciplinering som utgör 
ett fundament för styrningens framgång enligt governmentality-teori. 
Managementforskaren Barbara Townley (1993) ser till och med den 
här typen av modeller som ett slags bikt – företag förväntas ”bekänna 
sina synder” i förhållande till det överordnade TQM-idealet och till 
kunden, och därigenom ta ansvar för sin egen förbättring.

Vi ser nu att den detaljerade processutveckling som pågår på kvin-
nokliniken är en perfekt avspegling av det arbete som föreskrivs av 
SIQ, vilket givetvis inte är ett sammanträffande eftersom organisa-
tionen strävar efter att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att 
uttrycka det en smula dramatiskt befinner sig kvinnokliniken i ett 
symbiotiskt förhållande till SIQ. För SIQ är det förstås en överlev-
nadsfråga att en mängd organisationer – som kvinnokliniken – an-
vänder sig av deras modell, medan SIQ:s modell är en av flera externa 
legitimitetskällor för kliniken. Detsamma kan sägas om förhållan-
det mellan kliniken och Socialstyrelsens föreskrift (som alltså också 
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är påverkad av SIQ:s modell). Vi ser konturen av ett styrsystem utan 
ett tydligt centrum som är beroende av ömsesidiga erkännanderela-
tioner. Det är en ingripande styrning som riktas direkt mot verksam-
hetens kärnprocesser, men å andra sidan har aktörerna som står för 
denna styrning (SIQ, SKL, Socialstyrelsen) egentligen inte den for-
mella auktoriteten att styra klinikens handlande. Formellt är detta 
landstingsledningens och de enskilda sjukhusledningarnas uppgift. I 
mitt studerade landsting har därför en viktig förutsättning varit att po-
litikerna har lämnat över alla organisationsfrågor till tjänstemännen, 
vilket skedde under tidigt 1990-tal. På sätt och vis kan vi alltså uppfat-
ta detta som en skickligt utförd ”kringgående” styrning, från intressen 
som egentligen befinner sig på distans från de styrda verksamheterna. 
Men mot vem riktas egentligen detta styrsystem?

”Kriget” mot professionerna?
SIQ:s verksamhetsmodell får sin konkurrenskraft av att den är verk-
samhetsoberoende, och således kan säljas till alla typer av verksam-
heter. Här uppstår problem när den möter starka professionella 
föreställningar. Detta framgår tydligt i en observation som jag gjor-
de av ett utbildningstillfälle för klinikens läkare som vårdutvecklaren 
höll i: 

Vårdutvecklaren på kliniken har genomfört breddutbildning med perso-
nalen på avdelningen. Syftet med utbildningen är att ge ett par timmars 
genomgång av klinikens kvalitetsarbete: QUL:s [QUL = Qvalitet– 
Utveckling–Ledarskap, ett ledningsinstrument framtaget av Landstings-
förbundet] grundläggande värderingar, värdekompass, systemkarta. Nu 
återstår bara läkarna som lyckats enas om två gemensamma timmar upp-
delade på två tillfällen. Det finns tolv läkare på avdelningen som alla har 
kallats. När jag kommer till mötet exakt i tid, klockan 16.15, sitter en  läkare 
där. Hon har med sig sin son. Tio minuter efter utsatt tid har två läkare 
till anlänt, den ena är klinikens verksamhetschef, men de är ute i köket 
och fixar med fika (en läkare på avdelningen fyller år). Några  minuter 
senare dyker en läkare till upp. Vårdutvecklaren sitter vid ett bord i per-
sonalrummet och använder sig av en dataprojektor som visar power 
point-bilder. De två läkarna som har fixat fika kommer – en kvart efter  
det att mötet borde ha startat – ut och dukar med koppar, assietter 
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och en tårta. Klockan 16.40 startar mötet, tjugofem minuter försenat, 
med fyra läkare av tolv närvarande. Några minuter senare dyker fest-
föremålet – den ende manlige läkaren – upp och frågar ”ska jag vara 
här?” Vårdutvecklaren svarar: ”Ja, du ska vara här och lyssna på mig!” 
”Jaha”, säger läkaren, sätter sig och ser ointresserad ut. Verksamhets-
chefen försvinner nästan omedelbart på jour, så att det blir fyra lä-
kare kvar. Så småningom försvinner även den manlige läkaren för att 
ta ett akut fall. Det blir tre läkare kvar, varav en inte alls verkar veta 
vad hon gör där. De två andra är något mer engagerade i vad vårdut-
vecklaren säger. Eftersom mötet är så kaotiskt hinner vårdutveckla-
ren egentligen bara gå igenom QUL:s grundläggande värderingar. Vid 
den första värderingen (”varje medarbetare ska sträva efter att tillfreds-
ställa kundens behov”) får hon mothugg av en av läkarna, som säger att 
för henne är den viktigaste värderingen att ”varje patient ska ges medi-
cinskt korrekta åtgärder”. Hon tycker att QUL:s värdering är för allmän 
och inte anknyter till hennes dagliga verksamhet. Vårdutvecklaren säger 
att hon däremot tycker att ”tillfredsställa kundens behov” är samma sak 
som att ge ”medicinskt korrekta åtgärder”. Läkaren håller inte alls med. 
Detta är den enda diskussionen vid mötet. Vårdutvecklaren drar sedan 
igenom QUL:s värderingar i snabbare takt. När ytterligare en läka-
re dyker upp utanför personalrummets dörr, tillsammans med sina två 
barn (tydligen har hon tänkt delta i fikat), går läkaren som haft invänd-
ningar ut och börjar prata med henne i stället för att lyssna vidare på  
vårdutvecklaren. 

Som nämnts förefaller vårdutvecklarens arbete ha hög legitimitet vid 
kliniken, och det är också starkt förankrat hos verksamhetschefen. 
Men bland läkarna blir hon som synes bemött med bristande respekt. 
Detta bemötande kan ha att göra med att läkarna faktiskt är mycket 
upptagna, men från andra intervjuer vet jag att det finns en utbredd 
skepsis mot ”förbättringsarbetet”. Inte minst att det grundas i bete-
endevetenskap, som framgick av Socialstyrelsens riktlinjer ovan, gör 
att många läkare inte känner igen sig. Men de kan också känna sig ho-
tade. I de TQM-relaterade system i landstinget som jag har stött på 
(och extra tydligt framgår detta i pamfletten) har läkaren ingen privi-
legierad roll. Vid den korta diskussionen hänvisades också till olika 
externa legitimitetskällor – professionsetiken och det kundoriente-
rade organisationstänkandet. Det finns i själva verket många forskare 
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som menar att den här typen av reformer är riktade mot läkarprofes-
sionens makt, även om det råder viss oenighet i det internationel-
la forskarlägret (se t.ex. Exworthy & Halford 1999; Kurunmäki 1999; 
Broadbent & Laughlin 2002; Flynn 2002; Blomgren 2003; Dent 2003; 
Farrell & Morris 2003).

Den näringslivsimiterande, kundorienterade verksamhets- och 
kvalitetsstyrningen kan alltså uppfattas ha ett övergripande syfte – 
nämligen att ta makten över vårdens professioner, och framför allt lä-
karprofessionen. Vården ska bli en organisation bland andra. Detta 
antyddes redan i bokens inledande exempel om lean. Pamflettens ny-
språk är ett tydligt uttryck för detta. I governmentality-teorins termer 
kan vi se det som att den nya styrningsteknologin inordnar professio-
nerna i en ny och generaliserad organisationsmodell (Flynn 2002). De 
som framför allt drivit denna argumentation i Sverige är Eva Bejerot 
och Hans Hasselbladh (Hasselbladh & Bejerot 2007; Bejerot 2008b; 
Hasselbladh 2008), som specifikt studerat kvalitetsregistrens styrande 
funktion. Det skulle leda för långt att redogöra för deras argumenta-
tion, men det de finner är att professionen (läkarna) förlorat greppet 
om dessa kvalitetsregister, som i stället har blivit en del av den statli-
ga styrningen på området – en statlig styrning som dock alltmer sker 
i samverkan med privata intressenter såsom försäkrings- och läkeme-
delsbolag (Socialdepartementet 2010). Styrningen anknyter till Fou-
caults kanske kändaste bild, den av Benthams Panopticon-vision om 
hur en modern fängelsebyggnad ständigt synliggör fångarna medan 
övervakarna osynliggörs. Genom synliggörande och granskning ska-
pas en styrbar profession. Professionens maktbas, byggd på exklu-
siv tillgång till kunskap, bryts. Bejerot och Hasselbladh jämför skedet 
med standardiserandet av industriproduktionen i slutet av 1800-talet 
och försvinnandet av traditionella hantverksyrken. Turen är nu, en-
ligt dem, kommen till professioner som lyckats bibehålla sin makt-
bas genom 1900-talet – exempelvis läkare och lärare. De ska inordnas 
i den moderna styrningsapparaten och förlora sin exklusiva status. 
Motsvarigheten till Panopticon är IT-baserade övervakningssystem. 
”Öppna jämförelser”, en relativt uppmärksammad publiceringsserie 
av vårdresultaten för olika landsting skapad av SKL, är ett annat av 
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elementen i denna ömsesidiga gransknings- och synliggörandepro-
cess. De som driver utvecklingen från Socialstyrelsens och SKL:s 
sida, framhåller Bejerot och Hasselbladh, är alla skolade i TQM. Från 
SKL:s sida finns det – liksom när det gäller lärare – också en stark vilja 
att få kontroll över professionens arbetstider.

Som jag redan nämnt har governmentality-teorin än så länge be-
gränsad spridning i Sverige. Det kan därför vara värt att nämna att 
en debattskrift om utvecklingen inom psykiatrin, psykoanalytikern 
Jürgen Reeders Det tystade samtalet: Om staten, psykiatrin och för-
söken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet (2010), faktiskt 
i populariserad version presenterar delar av teorin, framför allt de 
som handlar om granskningskulturens tekniker. Reeder driver i 
boken samma argumentation som Bejerot och Hasselbladh, nämli-
gen att granskningskulturen syftar till professionell disciplinering – i 
hans aktuella fall disciplinering av den psykoterapeutiska professio-
nen genom osynliggörandet av denna professions kunskapsgrund. 
 Eftersom de processer som psykoterapin arbetar med är svårmätba-
ra och berör mänskligt samspel har de ingen mätbar ”evidens” enligt 
granskningslogiken. Det har bland annat lett till förlorande av exa-
mensrättigheter för sex terapeututbildningar eftersom sådana mät-
bara faktorer inte fanns på plats. Högskoleverkets beslut försvarades 
av den ansvarige ministern, Lars Leijonborg, med att dessa utbild-
ningar inte var evidensbaserade och därför en fara för patienterna 
inom psykiatrin. Det intressanta med Reeders argumentation är att 
han – i likhet med governmentality-teorins företrädare –  uppfattar 
Leijonborgs försvar för patienten som en genomgripande politise-
ring av psykiatrin, där centralt placerade beslutsfattare på ett helt 
annat sätt än tidigare sätter sig till doms över specifika professionel-
la praktiker i ”evidensens” och patientens namn. I stället för att låta 
patienten träffa egna val om önskvärd behandling, träffas sådana  
avgöranden centralt genom standardisering. På detta vis får vi en ge-
nomgripande institutionell förändring med hjälp av gransknings-
kulturens krav på mätbarhet, som enligt Reeder hotar att förkväva 
humanismen och kvalitativa aspekter i samhället. Än en gång ser 
vi att ”kundorienteringen” hänvisar till en generaliserad kund som 
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vill bli behandlad enligt evidensbaserad teknik. De reella kundernas 
uppfattningar frågas det inte efter.

Det finns dock ett antal olika tolkningsmöjligheter av den utveck-
ling som såväl Reeder som Bejerot och Hasselbladh ser som en attack 
mot professioner. En första tolkning av utvecklingen är således fram-
växten av en ny, politiserad styrningsregim, där vårdens traditionel-
la professioner underställs detaljerad styrning som är förenlig med 
kvalitetssystem inom näringslivet, och i förlängningen kanske till och 
med utmanas av detta näringsliv. Kvalitetsmätningarna kan nämli-
gen användas som – och har använts som – argument för privatisering  
(se t.ex. ett antal debatter på sajten Newsmill under senare år), och  
starka intressen inom försäkrings- och läkemedelsbranschen vill  
påverka mätningar och definitioner av kvalitet.

En andra tolkning är emellertid att man lika gärna skulle kunna 
se utvecklingen som ett uttryck för vanmäktig styrning. I realite-
ten saknar staten resurser att styra sjukvården, och försöker i stället 
styra på andra sätt – via ledningssystem för kvalitet, patienträttighe-
ter och benchmarking-projekt såsom ovan nämnda ”Öppna jämförel-
ser”. Trots viss medial uppmärksamhet fortsätter vården i etablerade 
hjulspår. De kliniker jag har studerat avviker från mängden eftersom 
de faktiskt följer och har stor kännedom om Socialstyrelsens riktlin-
jer. Men man skulle lika gärna kunna peka på att mängder av kliniker 
inte alls följer dessa föreskrifter för att man uppfattar dem som ovik-
tiga, eller för att man helt enkelt inte känner till dem. Socialstyrelsens 
ansvariga avdelning för ledningssystemen för kvalitet, hälso- och sjuk-
vårdsavdelningen, konstaterade exempelvis i sitt ledningsprotokoll i 
maj 2005, samma år som den nya föreskriften lanserades: 

Vid möten med hälso- och sjukvårdspersonal blir det ibland uppenbart 
att kännedomen om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är 
dålig eller i det närmaste obefintlig. Själva har vi ofta problem med att 
veta till vilken nivå i landsting eller kommun vi skall gå ut med t.ex. re-
misser, enkäter eller meddelandeblad eller annan information.

På samma sätt är det inte många kliniker som bryr sig om att strida om 
SIQ:s utmärkelse. Mina studerade kliniker tillhör undantagen. Som 
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nämndes ovan kanske det i själva verket är grunden för Socialstyrel-
sens existensberättigande att man arbetar med kvalitet och utvärde-
ringar. Ett ytligt studium av läkarlönernas utveckling under senare år 
talar knappast för något ”förtryck” av läkare.

En tredje tolkning är att beslutsfattare febrilt försöker spara peng-
ar i en extremt kostnadsslukande vårdapparat. Kvalitetsstyrningsre-
former (liksom privatiseringsreformer och vårdval) uppfattar dessa 
beslutsfattare som ett sätt att spara pengar, även om man kanske inte 
säger det högt. På samma sätt som inom högre utbildning får kvali-
tetspratet då en kompenserande funktion. Ett tydligt exempel på be-
sparingsviljan är Socialstyrelsens ytterst kontroversiella riktlinjer för 
depressionsbehandling, där så kallad KBT (kognitiv beteendeterapi) 
framhålls framför både psykofarmaka och psykoterapi. Det är en rim-
lig tolkning att beslutsfattare uppfattar KBT som betydligt billigare än 
de båda andra varianterna, en tolkning som förbigås av Reeder i hans 
ovan nämnda bok, och därför väljer att framhålla ”evidens” för KBT.

En fjärde tolkning är att såväl styrningsregimerna som vårdaktörer-
na är beroende av en tredje part – framväxten av reellt krävande och 
missnöjda brukare med hög anmälningsbenägenhet. Enligt ett sådant 
synsätt är de generella reglerna liksom den detaljerade mikrorationa-
liteten på min studerade klinik snarast ett sätt att gardera sig mot kom-
mande anmälningar (”hålla ryggen fri”), exempelvis enligt lex Maria. 
Enligt en sådan tolkning är kundorienteringen trots allt något reellt.

En femte tolkning är slutligen att sanningen ligger någonstans mitt 
emellan, och att det finns utrymme att välja vilken styrning man vill 
utsätta sig för – min studerade klinik kan exempelvis uppfatta såväl 
Socialstyrelsens riktlinjer som SIQ:s modell som allierade i sitt orga-
nisatoriska arbete, medan andra inte uppfattar dessa regler som intres-
santa. Men då har vi alltmer avlägsnat oss från governmentality-teorin.

Det finns ingen slutgiltig sanning att förmedla utifrån denna diskus-
sion. Jag måste dock tillstå att besparingsalternativet – även om det 
sällan ventileras offentligt – har mycket som talar för sig. Beslutsfat-
tarna oroar sig över den kostnadsslukande sjukvården. Kvalitetsstyr-
ningen har ibland diskuterats i ekonomiska termer, inte minst i en 
uppmärksammad rapport från Finansdepartementet som menade att 
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det ligger en enorm besparingspotential i ett kvalitetsarbete av det slag 
som mitt studerade landsting ägnar sig åt (Ds 2005:7). Att beslutsfat-
tarna anammar granskningskulturen och kvalitetsstyrningen som ett 
sätt att spara säger dock egentligen inte emot argumenten som förs 
fram inom governmentality-teorin. Vi kan snarare se en vidgning av 
revisionsbegreppet, som vi återkommer till även i nästa kapitel. Revi-
sion blir här både en centralt kontrollerad hushållning med resurser 
(bidrag med tak och Dagmaröverenskommelserna) och en nationellt 
standardiserad sjukvård, där även oron för vad medier och opinion ska 
anse om alltför stora skillnader mellan landsting finns med, det vill 
säga tre av de olika tolkningsmöjligheterna angivna ovan i direkt för-
ening. Vi får en central styrning, men den sker på distans, via olika for-
mer av revision där kvalitetsstyrningen bara är ett vapen i arsenalen. 
Föreställningarna om att kvalitetsstyrningen leder till besparingar är 
dock just icke-belagda föreställningar. Kvalitetsstyrningen skulle lika 
gärna kunna leda till byråkratisering och ökade kostnader.

Argumentet om den vanmäktiga styrningen står däremot i direkt 
motsatsställning till governmentality-teorin, och ligger i stället när-
mare en nyinstitutionell tolkning. Man kan se hela kvalitetssystemet 
inom vården som ett symbolsystem som försöker skapa intryck av att 
nationella beslutsfattare har kontroll över sjukvården. I realiteten fö-
refaller Socialstyrelsens kvalitetsföreskrift ytterst tandlös. Hur imple-
menteringen av den ska kontrolleras står skrivet i stjärnorna. Man kan 
också uppfatta myndighetens fokus på evidensbaserad vård som ett 
sätt att tillgodose läkarnas krav, snarare än att bekämpa dem. Intervju-
personer på Socialstyrelsen (tidigare högt uppsatta sådana) hävdar att 
myndigheten under 1970-talet uppfattades som ett forum för vänster-
sociologiskt flum. Den stämpeln vill man nu tvätta bort genom att fo-
kusera på ett naturvetenskapligt språk. 

Som visats i det här kapitlet är governmentality-teorin bra på att 
beskriva de förändringar som har studerats, men möjligen överskat-
tar den förändringarnas betydelse. En styrning på avstånd, via krav 
på eller stimulans till granskning och transparens, har etablerats som 
konstruerar vården som en ny typ av organisation. I denna nya or-
ganisation har vårdens traditionella professioner ingen privilegierad 
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plats. Den managementbyråkrati jag studerar syns via enheter (kva-
litetsenheten) och positioner (vårdutvecklare), men det som främst 
aktualiseras är nya typer av organisatoriskt inriktade arbetsuppgif-
ter som handlar om synliggörande och att skapa mikro- rationella 
processer. Som redan framhållits är denna utveckling svår att  
mäta. Vad teorin är sämre på, vilket har diskuterats i detta slutavsnitt, 
är att förklara varför förändringarna sker. Förutom den övergripan-
de ambitionen att skapa förutsättningar för att styra läkare (en ambi-
tion som har krönts med begränsad framgång så här långt) samt att 
öppna vården för konkurrensutsättning och eventuell privatisering, 
så är det svårt att se konkreta incitament för den personal som utför 
 arbetet. Möjligen kan det vara så att vissa aktörer – främst tidigare 
 underställda grupper i vårdhierarkin – ser en potential i förändring-
arna, men sådant ligger utanför teorin. Man kan förstås också hävda 
att ledningen (i det aktuella fallet verksamhetschefen) använder tra-
ditionella maktmedel för att driva igenom det nya dominanssystemet.  
Vi kunde se att systemkartan introducerades för att öka kontrollen, 
och det är även så att individuell lönesättning, bland annat byggd på 
deltagande i förbättringsaktiviteter, används vid kliniken. Det är dock 
svårt att frigöra sig från intrycket att det även finns en underifrånsträ-
van hos personalen.

Jämfört med kvalitetssystemet inom universitetet finns stora likhe-
ter när det gäller tekniker för synliggörande och utvärderingsbarhet. 
Ser man processen i stort är dock skillnaderna betydande. Kvalitets-
systemet vid universitetet ingår i ett europeiskt standardiseringspro-
jekt. Kvalitetsstyrningen i sjukvården har varit betydligt mer beroende 
av bottom–up-initiativ, även om nationella aktörer som synes försö-
ker ta tag i utvecklingen. Vi ser också att managementterminologin 
inte alls är lika laddad inom sjukvården, förutom i mötet med läkar-
na. Kvalitetssystemet inom högskolan är på ett tydligare sätt inordnat 
i en vertikal styrningskedja, vilket kan ge vissa fördelar som jag kom-
mer att återkomma till. Inom sjukvården finns fortfarande en splittrad 
hierarki. Att läkarna är så pass frånvarande från arbetet på den aktuel-
la kliniken kan förstås inte generaliseras till hela sjukvården, men det 
är ändå intressant att en så pass engagerad klinik har svårt att involvera 
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läkarna. Läkarna förefaller behålla en större makt över sin professio-
nella aktivitet än universitetslärarna, trots att förändringsambitioner-
na utan tvekan är större inom sjukvården. 

I en numera tämligen spridd vulgärbild av allting som har med så kallad  
”postmodernism” att göra påstås det ofta att allt som har med denna teori 
att göra ser allting som relativt och flytande, bland annat sanningen, och 
att människor fråntas ansvaret för sina handlingar. Som jag hoppas har 
framgått i detta kapitel är åtminstone governmentality-teorin långt mer 
avancerad än så. ”Allt” är förvisso relativt i den bemärkelsen att de sociala 
konstruktionerna av verkligheten ser annorlunda ut i olika tidsperioder, 
och att dessa konstruktioner har starka formativa konsekvenser. Detta 
är för övrigt något som nog de flesta historiker av idag skulle vilja 
instämma i. Governmentality-teorin sätter också fingret på den ömma 
punkten om människors självbestämmande. Kanske är det så att vi 
har en betydande benägenhet att överskatta detta självbestämmande. 
Samtidigt är det ändå på detta plan som jag främst har invändningar mot 
teorin. Det kan faktiskt vara så att aktörer – människor – har betydande 
intressen i att genomföra managementreformer. Vårdens personal 
kanske vill utsätta sig för en ny typ av makt, eftersom den framstår som 
bättre än den traditionella. Jag upplever det som att denna teoribildning, 
med rötter, som sagt, i postmodernism, har svårt att hantera frågor 
om aktörsintressen. De har ingen riktig plats i teorin. Vad som är mest 
underligt är att teorin verkar bortse från vinstintressen, det vill säga 
så konkreta saker som att det finns pengar att tjäna på till exempel 
kvalitetssystem. Vi ska i de kommande kapitlen röra oss mot teorier som 
betonar sådana aktörsintressen betydligt mer.
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5. Opportunism och  
egenintresse: en tolkning  
av managementbyråkrati 
som byråskapande

Strategier kan växa fram ur byråkratin snarare än tvingas på den. […] 
Detta innefattar att ta kontroll över processen managementreform och 
att skapa en ny roll ur arbetet med att leda kontinuerlig förändring. Att 
omstrukturera organisationer, göra upp strategiska planer, sätta igång 
kvalitetsförbättringsinitiativ, mäta, observera och utvärdera andras  
prestationer – detta är delar av en sorts ”metamanagement”, vars utö-
vare själva lyckas undvika tumultet i verksamheten. De anger målen, 
andra måste uppnå dem. De ger organisationerna en ny utformning, 
och sedan måste andra leda dem. Detta är en strategi som kan ge-
nomföras som svar på politikernas krav på lägre kostnader och större 
legitimitet, eller också kan den lanseras på egen hand av det nya man-
darinatet, utan att kräva mer av det politiska ledarskapet än välvilligt 
medgivande (Pollitt & Bouckaert 2004:193).

Kan det vara så att managementreformer inte alls uppstår som någon 
reaktion på händelser i omgivningen, på ekonomiska kriser, globali-
serings- och standardiseringstryck eller anpassningskrav, utan som 
en konkret strategi från aktörer i de reformerande organisationer-
na själva? Kanske det ingår i sådana aktörers strategier att ”skylla” 
 behovet av förändring på sådana omgivningsfaktorer för att på så sätt 
förminska sin egen roll? Och kan det vara så att det vare sig är med-
borgare, politiker, ideologer eller näringsliv som ligger bakom dessa 
reformer, utan snarare de administratörer och byråkrater som själ-
va är satta att genomföra dem? Även om detta innebär reella nedskär-
ningar i de verksamheter som de är satta att leda? Kan det vara så att 
– vilket antyds i ovanstående citat – managementreformernas fokus 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   145 2011-09-29   13.28



146 5. OPPOrTUnISM Och eGenInTreSSe …

på gransknings- och kontrollsystem är ett bekvämt sätt för chefsby-
råkrater att förflytta ansvar för utförande från dem själva? Enligt det 
perspektiv som i detta kapitel ska användas – bureau-shaping-teorin 
(Dunleavy 1989a; 1989b; 1991) som jag här självsvåldigt översätter till 
byråskapandeteorin (BS-teorin) – är i själva verket toppbyråkraters 
egna intressen drivande bakom organisatoriska reformer. Om teorin 
stämmer innebär den en uppgörelse med föråldrade uppfattningar 
om byråkratier som hierarkiska, stelbenta, rigida och förändringsobe-
nägna, ledda av chefer som helst av allt vill behålla allt vid det gamla 
(Pollitt & Bouckaert 2004:19). I stället är toppbyråkraten intresserad 
av managementreformer – även politiskt initierade sådana – eftersom 
de ger möjligheter till mer intressanta arbetsuppgifter för dem själva: 

•	Reformerna kan skapa mindre kontakt med löpande kärnverksam-
het (alltför nära sådan kontakt leder ofta till problem och kritik).

•	Reformerna kan leda till ökad inriktning på policy och strategi för  
framtiden (vilket har högre status än kärnverksamhet och är mer 
riskfritt) och övergripande ledning (vilket ger möjlighet att bli chef 
och få högre lön).

•	Reformerna kan föranleda koncentration på övergripande kontroll 
och uppföljning av verksamheter (vilket ser bra ut för de flesta po-
litiker, samt förflyttar ansvar för genomförande nedåt i systemet).

•	Reformerna innebär ökad allmän fokusering på imagefrågor 
(vilket är lättare att ägna sig åt än reell verksamhet).

•	Reformerna kan leda till nya typer av hierarkisk styrning än 
de som fanns i den ”gamla” byråkratin. 

Samtidigt har dessa toppbyråkrater intresse av att mobilisera myten 
om den tröga byråkratin för att motivera förändring, och hävda att 
man i stället är allierad med (myten om) det förändringsbenägna nä-
ringslivet. I Pollitt och Bouckaerts komparativa studie (ibid.:58) fö-
refaller just Sverige ligga bra till för en förändringsprocess av detta 
slag – reformer drivs ofta av tjänstemän på grund av förvaltning-
ens historiskt sett självständiga karaktär (till skillnad från exempelvis 
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Storbritannien), men tjänstemännen försöker också intressera politi-
ker, akademiker, konsulter och intresseorganisationer för sina idéer 
(till skillnad från Frankrike och Tyskland). 

Managementbyråkratin ges enligt denna teori incitament att ex-
pandera genom att ett ”möjlighetsfönster” öppnas (policy window eller 
window of opportunity; Kingdon 2003). Det öppnade möjlighetsfönst-
ret kan handla om att regeringen vill att statliga myndigheter, regio-
ner och kommuner ska ta hand om nya frågor, eller att EU stimulerar  
nya typer av lokala beteenden genom sina strukturfonder. Det kan 
handla om interna omorganisationer, där byråkratin i enlighet med 
Parkinsons lag (se kapitel 2) ges möjlighet att expandera. Det kan 
också handla om delegerings- eller decentraliseringsåtgärder. Decen-
traliseringen av de svenska högskolorna i början av 1990-talet är ett 
tydligt exempel, som lett till en expansion av managementbyråkrati 
som delvis fyller det ”tomrum” som den nationella styrningen lämnat 
efter sig. Detta var givetvis inte orsaken till de politiska besluten, men 
dessa beslut, inriktade på decentralisering, stimulerade en viss typ av 
respons. Eftersom responsen har sett likartad ut vid samtliga högsko-
lor, ska uttrycket ”aktörsstrategier” kanske inte tas för bokstavligt. Sna-
rare än att enskilda aktörer ges ett utrymme, kan det vara frågan om att 
organisationer reagerar på ett likartat sätt på vissa typer av expan-
sionsmöjligheter. Exempelvis har det inom organisationsteorin varit 
känt sedan länge att decentraliseringsåtgärder tenderar att öka byrå-
kratiseringen på grund av de styrnings- och koordineringsproblem 
som  decentraliseringen ger upphov till (Farrell & Morris 2003; van  
Thiel 2004; Hatch 2006), oavsett vad diverse ideologiskt övertyga-
de decentraliseringsförespråkare påstår. En teoribildning med denna 
typ av utgångspunkter som är central för byråkratiforskningen är 
BS-teorin.

BS-teorin härrör från den ekonomiska diskussionen om det kollekti-
va handlandets problem, där förekomsten av ”fripassagerare” (free-riders), 
personer som låtsas göra insatser åt kollektivets bästa men som i själva 
verket av egen vinning skor sig på systemet, utgör ett betydligt inslag. 
Denna diskussion, speciellt idén om fripassagerare, tillhör troligen 
ett av samhällsvetenskapens mest direkta bidrag till den praktiska 
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politiken. Idén ligger till grund för senare decenniers starka oro för  
bidragsfusk inom olika sektorer, men har också haft betydelse för 
 miljödebatten (Ostrom 1990). Inom BS-teorin är det inte medborga-
re som snyltar på miljön och generösa bidragssystem, utan snarare by-
råkrater som snyltar på sina egna organisationer. Den stora offentliga 
byråkratin ger vissa oavsiktliga möjligheter för mer eller mindre egois-
tiska byråkrater, framför allt på chefsnivå. En utgångspunkt är att in-
tressen som status och mer intressanta arbetsuppgifter driver dessa 
chefer mer än intresset att använda offentliga medel för att åstadkom-
ma en verksamhet i allmänhetens tjänst.

Dunleavy (1991) kritiserar tidigare ekonomiska diskussioner av by-
råkrati för att se byråkratin som en monolit inriktad på budgetmaxi-
mering (se Niskanen i kapitel 1). Av flera skäl kan byråkratin inte ses 
på detta sätt, enligt Dunleavy, och en central faktor är att ledande by-
råkrater sällan själva tjänar på att maximera budgeten för sin organi-
sation – snarare leder en sådan strategi till uttröttande förhandlingar 
och framtida risker. Om det är någon inom byråkratin som vill max-
imera budgeten så är det personalen på lägre nivåer som är rädda om 
sina jobb. Toppbyråkraterna kan tvärtom kosta på sig att spara; ofta 
blir de till och med belönade av högre instanser för sin förmåga att 
spara. Ledande byråkrater vill i stället, enligt Dunleavys intressanta 
men ingalunda välbelagda påståenden,

•	 ha makt och status snarare än ökade resurser till verksamheten som  
helhet

•	 avlägsna sig från utförarrollen

•	 leda små, policyinriktade elitorganisationer snarare än stora, rutin-
baserade utförarorganisationer

•	 ha närhet till politiska maktcentra

•	 ingå i nätverk med likasinnade i andra organisationer inom poli-
cyrelevanta områden

•	 tillhöra ”staben” snarare än ”linjen”, och vill därför delegera operati-
va uppgifter för att bli av med ansvar men behålla makt. 
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Det är lätt att se att managementreformer är attraktiva för elitbyrå-
krater med dessa intressen. De fokuserar på ett tydligt ledarskap, vil-
ket tillgodoser intresset för makt och status. De fokuserar på en tydlig 
åtskillnad mellan ledning, strategi och policyutveckling å ena sidan 
och operativa utföraruppgifter å den andra. Att slippa utföraransvaret 
blir attraktivt och naturligt i ett sådant system. Även om ingen svensk 
forskning i någon större utsträckning har använt sig av BS-teorin, 
finns några nya avhandlingar som verkar påvisa att viljan att distansera 
sig från kärnverksamheten är en viktig strävan i tunga utförarverk-
samheter såsom polisen och försvaret (Ivarsson Westerberg 2004; 
Ydén 2008). Ydén visar exempelvis på att det inte ligger någon karriär-
fördel i att leda tunga utföraruppgifter inom försvarsmakten, snarare 
tvärtom. Han visar hur ett traditionellt karriärsystem – det militära – 
inriktas på att avlägsna sig från det som måste betraktas som kärnverk-
samheten, det vill säga träning av försvar och krig eller vad han kallar  
”konfliktlogiken”. Ydén tecknar en fascinerande bild av ett karriär-
system som helt saknar koppling till färdigheter att utbilda och träna 
soldater eller kompetens inom specifika försvarsgrenar. Eftersom 
några likartade studier egentligen inte gjorts tidigare av den svens-
ka militären är det svårt att avgöra om detta är ett nytt fenomen. 
Vad som är nytt är emellertid det allmänna organisationstänkandet, 
att försvaret är en organisation bland andra, med allt vad det inne-
bär av visioner, strategier, mål och planer som liknar aktiviteterna 
på andra organisatoriska fält. Inom försvaret är det därför, enligt 
Ydén, en helt annan logik som avgör karriär och befordran, nämli-
gen ”samverkanslogiken”. Förmågan att samverka med högkvarteret, 
känna till de nyaste idéerna, vara duktig på administration och att inte 
hamna i konflikt med överordnade är därför avgörande för möjlig-
heten att göra karriär, medan färdigheter inom soldatträning saknar  
betydelse.

Efter att ha konstaterat att det på det rent hypotetiska planet verkar 
finnas en påtaglig koppling mellan managementreformer, elitbyrå-
kraters intressen och BS-teorin återstår det svåraste, nämligen att 
avgöra dess förklaringskraft. Hur bevisar vi att elitbyråkraters in-
tressen av status, makt och distans från utföraruppgifter verkligen 
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är den viktigaste eller en av de viktigaste drivkrafterna bakom ma-
nagementbyråkratins uppkomst? Till skillnad från de tidigare redo-
visade teorierna är detta alltså en teori som fokuserar på osynliga 
faktorer – incitament och motiv som finns i de inblandades hjärnor, 
och som vi knappast får kunskap om genom att fråga aktörerna själ-
va (de kommer inte att erkänna, eller möjligen är de inte ens med-
vetna om, vilka motiv som styr dem). En mer kritiskt sinnad forskare 
skulle också vilja hävda att människors preferenser och motiv inte 
är stabila – ”Det empiriska självet befinner sig i ständig förändring 
och är aldrig själv-konsistent” (Park 1972, citerad i May 2001:182) – 
och därför skulle motiv som makt och status kunna vara lika framträ-
dande i vissa situationer som de är frånvarande från andra. Det var i 
Storbritannien, under Margaret Thatchers styrningsreformer, som 
BS-teorin uppstod, och just bevisfrågan ledde till forskardebatt. Fors-
kare som var kritiska till BS-teorin hävdade att deras forskning visade  
att elitbyråkrater inte alls resonerar på det egennyttiga sätt som 
 BS-teorin ville göra gällande. I motsats till detta hävdade företrädare 
för teorin att sådan forskning inte kunde accepteras som bevisföring 
angående elitbyråkraters motiv eftersom den byggde på djupintervju-
er och därför inte utgjorde trovärdig information om motiv (Marsh 
m.fl. 2000; James 2003; Dowding & James 2004; Page & Jenkins 
2005). Denna debatt visar vilka utmaningar en forskare som önskar 
belägga (eller förkasta) en aktörsorienterad och motivbaserad teori 
som BS-teorin står inför. Dunleavys eget sätt att lösa detta bevispro-
blem var att studera budgetar. Detta kan te sig plausibelt – över tid 
borde en ökad satsning på gemensamma, strategiska och policy-
skapande uppgifter, exempelvis som en följd av decentralisering, ge 
tydliga avtryck i budgeten. Över tid menade sig Dunleavy kunna be-
lägga en tydlig byråskapande strategi i det stora brittiska regerings-
kansliet Whitehall (Dunleavy 1989a; 1989b). Metodmässigt finns 
emellertid problem även med detta förfaringssätt, som jag strax ska 
återkomma till. James (2003) har i en senare studie bekräftat Dunlea-
vys resultat, men utifrån en mer diversifierad metodologi, som framför 
allt är inriktad på att se huruvida toppbyråkraters sysselsättning med  
policyuppgifter ökar.
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Grundläggande analysenhet: aktörers nyttomaximerande strategier.

Organiserande begrepp: byråskapande, avstånd till kärnverksam-
het, närhet till status- och maktcentra, 
policyfunktioner.

Sätt att dra slutsatser: hur nya typer av mindre enheter upp-
kommer som en följd av byråskapande 
strategier. 

Hypoteser: 1) karriär inom byråkratin handlar inte 
om budgetmaximering, utan snarare om 
förmåga att skapa mindre enheter som 
befinner sig på avstånd ifrån ofta ifråga-
satta verksamheter (”kärnverksamhet”), 
2) karriär inom byråkratin handlar om 
att arbeta med övergripande uppgifter 
kring kontroll, policy och strategi. An-
svar för utförande skickas neråt i syste-
met, samt 3) managementreformer är ett 
sätt att göra byråkratisk karriär.

Bevisföring: delvis problematisk eftersom motiv är  
svårbelagda. En möjlighet är att studera 
fördelning av budgetposter över tid.

Tolkning av universitetsfallet
Jag har gjort en längre genomgång (1980–2005) av budgetmaterialet 
vid x-universitetet som tydligt visar vilka problem som är förbundna 
med sådana studier. Över tid tenderar relationen mellan budgetpos-
ter att förändras radikalt. Vid x-universitetet kunde man så sent som 
budgetåret 1989/90 se att kostnader för ”gemensamma ändamål”, det 
vill säga den post där de byråskapande aktiviteterna rimligen borde 
rymmas, låg på ca en sjättedel av kostnaderna för kärnverksamheten 
(150 kontra 890 miljoner i den tidens penningvärde). Denna sjätte-
del hade legat ganska stabilt under hela 1980-talet. I början av 90-talet 
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genomförs emellertid managementreformer som på samma sätt som 
de – enligt teorin – får anses som förutsättningar för ökande byrå-
skapande, också tyvärr gör vidare budgetjämförelser hart när omöj-
liga. För det första genomförs en betydande decentralisering inom  
Högskolesverige, där de enskilda högskolorna ges helt nya befogenhe-
ter att hantera sin ekonomi fritt, bestämma över vilka utbildningar som 
ska finnas samt hur verksamheten bör utvecklas: ”den viktigaste upp-
giften för styrelser och rektorer blir att svara för en långsiktig strategisk 
planering”, som det står i propositionen (prop. 1992/93:169). Samti-
digt avvecklas den stora centralplaneringsmyndigheten Universitets-  
och högskoleämbetet och efterträds av den betydligt min-
dre kontrollmyndigheten Högskoleverket. En konsekvens av 
detta blir förstås att högskolorna expanderar sin centrala nivå:

Det är nödvändigt att nu utöka anslagen för universitetsgemensam 
verksamhet, som ett resultat inte endast av expansionen av universi-
tetets verksamhet utan också av de krav som decentraliseringen av an-
svar till universitetet och förändringarna i ekonomistyrningen medfört 
(budgetunderlag för x-universitetets styrelse 1994/95).

Decentraliseringen av högskoleväsendet innebär alltså även en de-
centralisering av byråkratiutveckling som gör vidare jämförelser med 
den tidigare perioden besvärliga, eftersom man kan hävda att ökad 
styrningskapacitet på universitetets centrala nivå är en nödvändig 
följd av decentraliseringen (jfr Askling m.fl. 1999). För det andra till-
kommer en ny faktor som förändrar besvärligheten att mäta till en 
omöjlighet. En omfattande ansvarsdelegering för olika byråkratifunk-
tioner sker inom själva x-universitetet. Fakulteter och institutioner 
får nu överta olika grad av ansvar för ekonomi, personaladministra-
tion, information, rekrytering och inte minst lokaler. Även kostna-
der delegeras. Från och med 1994/95 definieras institutionerna som 
”resultatenheter”, det vill säga enheter som i princip ska gå runt själ-
va enligt företagsekonomiska principer. I Dunleavys anda kan man 
hävda att detta är administrativa rutinuppgifter som ledningen gärna 
vill bli av med för att kunna sysselsätta sig med mer intressanta saker – 
i mitten av 90-talet frågor som internationalisering, kommunikation, 
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forskningsstrategi och innovation. Men samtidigt gör det att de tidi-
gare siffrorna inte blir jämförbara. Eftersom det i grunden bara finns 
två statliga anslag – för utbildning och forskning – kan man tycka att 
det borde vara enkelt, men på grund av budgetens historiska utveck-
ling och decentraliserings- och delegeringsreformerna blir de flesta 
former av budgetjämförelser krystade. Före detta universitetskans-
lern Carl-Gustaf Andrén (2009) har ändå gjort en sådan för några 
ämnen när det gäller medel för grundutbildning vid Lunds universi-
tet, och kommit fram till att dessa medel är sämre tilltagna nu än nå-
gonsin. I en undersökning av ämnet historia vid Lunds universitet 
(Andrén 2008) kommer han också fram till att enbart ca 25 procent av 
medlen för grundutbildning verkligen går till grundutbildning (detta 
är en något lägre siffra än vad Riksrevisionen, 2009:25, kommer fram 
till i en undersökning av några andra humanistiska ämnen vid andra 
universitet). Från detta kan man inte omedelbart sluta sig till att det 
just är managementbyråkratin som expanderat på grundutbildning-
ens bekostnad (lokalerna kostar exempelvis nästan lika mycket som 
grundutbildningen).

Men om det nu är svårt med budgetjämförelser, kan man inte jäm-
föra antal byråkrater mellan då och nu för att konstatera en expansion? 
Att det finns betydande svårigheter även med en sådan strategi dis-
kuterades redan i kapitel 2. När det gäller just högskolevärlden finns 
en detaljerad statistik över lång tid, men den kan knappast sägas mäta 
managementbyråkrati. Andelen administratörer inom den svenska 
högskolan är hög, men det var den redan före decentraliseringsre-
formen. Det är heller knappast troligt att det bara är personerna i ad-
ministratörskategorin som ägnar sig åt managementbyråkrati – det 
gör troligen också personer med annan grundtjänst (exempelvis lek-
torer som lämnar de operativa uppgifterna för nya arbetsuppgifter 
inom byråkratin). Förändringar inom själva administratörskategorin 
är dock intressanta: exempelvis har antalet chefspositioner inom ad-
ministrationen vid svenska universitet mer än fördubblats mellan 1995 
och 2007, och de personer som fyller sådana funktioner har ökat med  
72 procent. Det ska jämföras med den mer modesta ökning som skett  
inom de stora grupperna (t.ex. administratörer i stort och lektorer), 
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som ligger någonstans mellan 20 och 30 procent (opublicerad råda-
ta beställd av SCB). Betydelsen av ökningen av chefspositioner ska 
nog inte överdrivas – den är snarast förbunden med en allmän tids-
anda kopplad till viljan att skilja ut sig. Förr nöjde man sig med att 
ingå i den klassiska statliga rangskalan och inneha tjänstebeteckning-
ar av typen ”avdelningsdirektör”. Däremot får det anses vara ett vik-
tigt belägg för BS-teorin att antalet administrativa chefer har ökat med 
så pass mycket som 72 procent efter decentraliseringsreformen. Det 
tyder på att decentralisering är ett ”möjlighetsfönster” för att skapa 
nya chefspositioner.

En annan metod är att studera utvecklingen av antal byråer, och 
framför allt deras verksamhetsområde. Som framgick tidigare innebär 
decentraliseringen av den svenska högskolan nya och bredare verk-
samhetsområden. Man bör här också tillfoga att x-universitetet plå-
gas av inre splittringstendenser (t.ex. ville den tekniska högkolan helt 
bryta sig loss, se nästa kapitel) vid tiden för decentraliseringen, vilket 
ytterligare inskärper vikten av strategisk styrning. Några byråer som 
kan nämnas är utvärderingsenhet, informationsenhet och utveck-
lingsbolag som alla utvecklas starkt efter decentraliseringen. Antalet 
byråkratiska enheter har utan tvivel blivit större. 

Givande är också att fokusera på den starka utveckling av ekonomi-
styrning, kontroll- och revisionsmentalitet samt ledningsfunktioner 
som sker under senare delen av 90-talet. När det gäller ledningsfunk-
tioner konstaterar den ”institutionsadministrativa arbetsgruppen” 
2000 bland annat att institutioner måste ha en viss storlek, att deras 
organisation måste bli tydligare, att ledningsrollen måste utvecklas vid 
institutionerna, att alla chefer vid institutioner måste gå ledarskaps-
kurser och kompetensutvecklas, samt att uppföljning och kvalitetssäk-
ring ska bli en uppgift för alla institutioner. Som slutkläm konstateras 
att målet för detta arbete är betydande besparingar. Ser man på denna 
utveckling inom kontroll och ledning lite mer noggrant (och med 
lite mindre rationaliseringsoptimism) förefaller det snarast som att 
ledningsnivåerna på såväl institutionell som gemensam nivå expan-
derar som följd av den här typen av reformer. Nya uppgifter inom 
styrning och kontroll delegeras till institutionerna, samtidigt som den 
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gemensamma nivån givetvis måste kontrollera att uppgifterna fullgörs 
samt utveckla nya former av styrning och kontroll när de gamla dele-
gerats. Någon besparing blir det knappast tal om.

Men även denna utveckling är svårmätbar och handlar framför  
allt om den tredje dimensionen av managementbyråkrati som fram-
hävdes i kapitel 1 – tidsåtgång för fullgörande av managementrelate-
rade uppgifter. Uppkomsten av byråer kan med andra ord innebära 
att managementbyråkratiskt arbete ökar på annat håll. Ett exempel 
är en liten men flitigt arbetande internrevisionsenhet som uppstår 
vid x-universitetet som en följd av ökande krav från Riksrevisionsver-
ket 1995. Förutom den sedvanliga kontrollen av resursanvändning har 
denna internrevisionsenhet efter hand utvidgat sina krav på under-
ställda nivåer till bland annat följande:

•	 2000 ställs krav om att institutionerna måste ha en viss storlek, tydli-
ga styrprinciper, dokumenterad uppföljning samt riskanalyser.

•	 2001 ställs krav om åtgärder för verksamhetsutveckling och för att  
förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

•	 2002 ställs krav på utveckling och införande av metoder för integre-
rad planering och uppföljning av verksamheten på alla nivåer, samt 
på kvalitetsutveckling av administration på institutionsnivå.

•	 2003 ställs krav på att den strategiska planen måste implementeras 
snabbare och att institutionerna måste ha kvantifierade och doku-
menterade måldokument för hela institutionen, samtidigt som de 
också bör göra riskanalyser och skriva säkerhetsplaner.

Den utvidgning av revisionsbegreppet som ovanstående indikerar är 
väl känd från många håll (Power 1997), och jag berörde den också i 
korthet i slutet av förra kapitlet. Vi ser här hur revisionsverksamhet 
inte längre handlar om att granska huruvida avsatta medel används 
på ett riktigt sätt, utan tvärtom tar ett helhetsgrepp på hur en modern 
organisation ska se ut och fungera, och i denna ambition förenar sig 
med managementbegrepp som målstyrning, verksamhetsutveckling, 
strategisk planering, kvalitetssäkring och riskanalyser. Styrsystemet 
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revision inkorporerar alltså betydande element från NPM-anknutna 
förändringsmodeller. Internrevisionen blir på så sätt ett styrningsred-
skap för ledningen. Som synes inriktas kraven på underordnade nivå-
er, vilket skapar ett ökande avstånd mellan den styrande nivån (som 
inte granskas) och de underställda (utsatta för ständig granskning). 
Detta påminner om den situation som beskrivs i kapitlets inledande 
citat. Avståndet mellan kontrollerande och utförande funktioner har 
ökat. Återigen är detta ett direkt belägg för att managementbyråkra-
tisk verksamhet har ökat, medan den expanderande revisionen däre-
mot endast indirekt talar för byråskapande motiv och strategier.  

Följer man x-universitetets styrelseprotokoll framkommer slut-
ligen följande indirekta bevis på en byråskapandestrategi: den cen-
trala nivån undantas från besparingsprojekt, dessa drabbar i stället  
x-universitetets resultatenheter – institutionerna. Resultatenheterna 
grundas på produktion av studenter, vilket innebär att enheter som 
inte ägnar sig åt någon produktion av studenter – managementby-
råkratiska enheter – inte kan ses som resultatenheter. På så sätt ska-
pas en fiktiv ekonomistyrningsverklighet (eftersom det bara finns två 
typer av regeringsanslag – forskning och utbildning). Besparingar in-
riktas därför definitionsmässigt på kärnverksamheten. Ett måhän-
da extremt exempel är när grundutbildningen inför 1999 måste spara 
25 miljoner, samtidigt som inte mindre än 37,5 miljoner (av samma 
pengar) avsätts för hantering av (den numera lyckligen bortglömda) 
millennieproblematiken. Detta talar för att Dunleavys tes är korrekt 
om att distans till utföraruppgifter är ett eftersträvansvärt mål; defi-
nitionsmässigt slipper man då besparingar. Ekonomistyrningen, nu 
alltmer formaliserad, inriktas konsekvent mot lägre nivåer. Förvis-
so har besparingar inom central administration också diskuterats vid 
många tillfällen, men mer bedrivits som i tid utdragna projekt (”för-
valtningsutredningen”, ”institutionsadministrativa arbetsgruppen”, 
”excellensprojektet”) som i slutänden knappast lett till några bespa-
ringar på denna nivå; i stället förefaller dessa rationaliseringsprojekt 
ha inneburit att nya lednings- och styrningsfunktioner har utvecklats. 
I slutänden är det dessutom främst administration på lägre nivåer som 
granskats inom dessa projekt, i stället för den gemensamma. Detta sätt 
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att hantera ekonomistyrning och sparande är det närmaste vi kommer 
Dunleavys kärnargument:

… toppbyråkrater […] bör försöka omforma sina avdelningar till små  
enheter, som inte har linjeansvar och därmed är mer skyddade från 
negativ inverkan vid händelse av övergripande budgetnedskärningar 
inom deras policyområde (Dunleavy 1989a:252).

Sammanfattningsvis framkommer en hel del bevisning för att ma-
nagementbyråkratin har ökat, inte bara kvantitativt, utan även i pro-
centuell andel av x-universitetets totala personal. Detta framgår av att 
chefsfunktioner inom administrationen har ökat mycket mer än andra 
personalkategorier; att antalet byråkratiska enheter har blivit fler; att 
avstånd mellan ledning och utförande har blivit större i takt med att 
kontrollen av underordnade nivåer har ökat, medan den centrala nivån  
har undandragits från kontroll; att besparingsprojekt aldrig har riktats 
mot den centrala administrationen; samt att det managementbyråkra-
tiska arbetet på olika nivåer förefaller ha ökat. En viktig förutsättning 
för denna utveckling är troligen den styrelsereform som genomfördes 
under 1990-talet, där interna grupper (lärare och studenter) hamnade 
i minoritet (se nästa kapitel). James kriterium på mer arbete med po-
licyskapande som ett tecken på byråskapande bekräftas också – men 
man skulle samtidigt kunna tillägga att det är svårt att hitta miljöer 
inom offentlig sektor som inte ägnar ökad uppmärksamhet åt policy-
skapande. Att däremot direkt leda Dunleavys hypoteser om byråska-
pande motiv i bevis förefaller mycket svårt. Hur vet vi att den ökande 
managementbyråkratin drivs av motiv såsom makt, status, vilja till 
distans till operativa uppgifter, samt att ingå i staber och arbeta poli-
cyinriktat? Universitetsföreträdarna kan lika gärna hävda – vilket man 
gör med framgång – att hela denna utveckling snarare är en följd av 
nya åtaganden som statsmakterna kontinuerligt delegerar till univer-
siteten. Även om vi lyckats bevisa att managementbyråkratin ökar har 
vi fortfarande inte kommit närmare ett svar på frågan om det är en-
skilda byråkraters ambitioner som driver denna utveckling. Det måste 
konstateras att Dunleavys hypoteser är svåra att belägga empiriskt. 
Som framgått anser jag dock att det trots dessa problem finns mycket 
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som talar för att managementreformer är ett karriärintresse för byrå-
krater, och att det är troligt att decentraliseringsreformer öppnar spe-
ciella möjlighetsfönster för detta. Jag ska nu gå vidare till ett tydligt 
och konkret exempel på byråskapande i en annan miljö och försöka 
utröna drivkrafterna bakom detta byråskapande, för att sedan avsluta 
kapitlet med en mer generell diskussion av byråskapandets eventuella 
plats i den svenska förvaltningens utveckling.

Tolkning av stadsdelsfallet
Ett av de bästa sätten att studera byråskapande borde vara att studera 
hur tidsbegränsade verksamheter, i form av försök och projekt, något 
som har blivit allt vanligare i offentlig sektor, övergår i fast form –  
”byråer”. Vi har i så fall tecken på en byråkratisering av projektformen. 
I exemplet med x-universitetet var flera enheter från början ”tänkta 
som” tidsbegränsade försöksverksamheter. Enda nackdelen utifrån 
syftet att hitta belägg för BS-teorin är att vi ofta i projektformen inte 
har att göra med etablerade toppbyråkrater (som ju teorin egentli-
gen handlar om), utan snarare (möjligen uppåtsträvande) byråkrater 
på lägre nivå, som inte alltid nödvändigtvis har någon stark ställning 
i den etablerade byråkratin (se t.ex. Newman 2001). Om projektfor-
men lyckas övergå i fast verksamhet har vi emellertid tydligt kunnat 
följa en process av byråskapande, där de ledande aktörerna kan gå från 
”outsiders” till något som liknar Dunleavys elitbyråkrater.

Projektformens relation till byråkratisering är ett område 
som är välundersökt, men det finns knappast några slutgiltiga svar 
– dessutom är forskningen främst inriktad på näringslivet (se t.ex. 
Styhre 2009). Det har hävdats att project management (som egent-
ligen är ett bättre begrepp än den mer begränsade svenska över-
sättningen projektledning) förenar det bästa från två världar – den 
rationella föreställningen om styrbarhet och kontroll samt det mo-
derna entreprenörskapsmodets fokus på kreativitet och innovation 
(Blomberg 2003). Det är också denna idealbild som den enorma 
mängden projekttidskrifter och projektspecialiserade konsulter försöker 
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marknadsföra. Men även på detta område finns forskare som snarare 
ser stora byråkratiseringsrisker i och med att tidigare spontana sam-
verkansprocesser formaliseras och styrs i enlighet med en ”projekt-
mall”, låt vara legitimerad med positiv förändringsretorik. Med ett 
sådant perspektiv framstår projektledning snarast som något som – i 
likhet med kvalitetsstyrning – ger ökade förutsättningar för centralise-
rad kontroll (se t.ex. Hodgson 2005; Courpasson 2006).

I min egen tidigare forskning om Öresundsregionen (Hall m.fl. 2005) 
stod det klart att den gränsregionala integrationen, stödd av EU-
medel, utan tvekan bidrog till en ny form av byråkrati – man kan 
till och med säga att den svenska tolkningen av EU-regelverket, där 
projektansökare måste vara offentliga organisationer och där ny 
” utvecklingsverksamhet” måste skapas, har byråkratiseringen som en 
nödvändig, och sin mest tydliga, konsekvens. Men denna byråkratise-
rande konsekvens kan alltså ses som en följd av ”EU-mallen” för pro-
jekt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att EU-medel inte 
bara innebär ett tillskott av resurser, utan i stället betydande utlägg för 
offentliga verksamheter, eftersom de måste medfinansiera projekten. 
Utifrån byråskapandelogiken skulle de då kunna tänkas ta medel från 
operativ verksamhet och använda till byråskapande aktiviteter. Sam-
tidigt som detta är sagt måste det också tilläggas att dessa utlägg ändå 
ofta bara är en mycket liten del av en stor verksamhets – exempelvis en 
stor kommuns – totala budget. I det tidigare fallet med x- universitetet 
får managementbyråkratin sägas ha en betydligt starkare nyckelpo-
sition eftersom den delar stol med makten. EU-relaterade projekt i 
kommunala verksamheter har inte alls denna nyckelposition, men 
EU-projekten är däremot trendsättande i arbetet med stadsutveck-
ling. Så här ser historien för en nytillkommen strategiavdelning i en 
stadsdel i Malmö stad ut:

•	 1996 tar Malmö som första svenska kommun del av EU:s projekt-
baserade URBAN-satsning för att utveckla städer. Två angränsan-
de stadsdelar deltar, och initiativet är förankrat på högsta nivå inom 
kommunen (kommunstyrelseordföranden ville använda satsning-
en för att ”häva sig in i EU” enligt en f.d. EU-samordnare). Däremot 
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får projektsatsningarna knappast någon förankring inom de berörda 
stadsdelarnas organisationer, som är koncentrerade på de ”tunga” 
välfärdsområdena – skola, vård och omsorg.

•	 1999 lanserar den socialdemokratiska regeringen den av just URBAN-
programmet starkt influerade storstadssatsningen, som bedrivs i 
projektform, och där de berörda stadsdelarna deltar. I dessa stads-
delar kan satsningen i viss utsträckning ses som en fortsättning av 
URBAN-satsningen, eftersom flera initiativ som tagits under denna 
satsning utvecklas vidare. Som en direkt följd av storstadssatsningen 
tillkommer en områdesutvecklande enhet i min studerade stadsdel 
med ett begränsat antal anställda, finansierade av projektpengarna. 
Chef är en före detta rektor, och bland annat arbetar också stadsde-
lens EU-samordnare där.

•	Efter storstadssatsningen måste finansiering åter hittas på EU-nivå via 
strukturfonderna (regional- och socialfonderna). Stadsdelen är be-
gränsat lyckosam i sina försök att dra in EU-medel, medan däremot 
den angränsande stadsdelen som deltog i URBAN är mycket fram-
gångsrik och drar in ett stort regionalfondsprojekt. Detta innebär inte 
att den projektgenererade byråkratin i stadsdelen försvinner – i stäl-
let blir den före detta områdesutvecklande enheten en del av en ny-
skapad (2009) strategisk avdelning, och den före detta chefen för den 
områdesutvecklande enheten blir enhetschef för Utvecklings- och 
planeringsenheten, som bland annat inrymmer fortsatta projektsats-
ningar under EU:s ledord tvärsektoriell samverkan (mainstreaming). 
Denne chef avgår emellertid snart. I båda stadsdelarna framkommer 
synpunkter (i intervjuer) på att projektsatsningarna även fortsätt-
ningsvis har varit lite av ”en skild värld” från den ordinarie verksam-
heten. Skapandet av en strategisk avdelning kan möjligen ses som ett 
försök att ”normalisera” projektvärlden i den ena stadsdelen.

Detta är ett enkelt exempel på hur en projektgenererad verksamhet 
efterhand integreras i den fortlöpande verksamheten, och också in-
tegreras på ”högsta nivå” i stadsdelen, i en strategisk avdelning, på 
relativt stort avstånd från de tunga utförarverksamheterna. Denna 
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integration kan samtidigt uppfattas som ett resultat av att stadsdelen 
(till skillnad från sin granne) misslyckats med att få fortsatt, extern 
projektfinansiering. Att chefen för ”projektbyråkratin” avgick strax 
efter att han inplacerades som enhetschef i linjen kan ses som ett teck-
en på detta misslyckande. Han höll således knappast måttet för en 
byråskapande byråkrat. Utvecklingen var starkt tjänstemannadriven 
även om grunden för projektbyråkratin var förankrad på högsta po-
litiska nivå inom kommunen. Jag ska i två senare kapitel återkomma 
till hur denna byråkrati också bidragit till att tänja den kommunala 
verksamhetens gränser samt hur den arbetat med synliggörande som 
strategi. Här ska jag begränsa mig till att se om denna byråkrati kan 
uppfattas som en managementbyråkrati samt försöka bedöma om en 
egennyttig strategi av BS-karaktären ligger bakom.

Den första av dessa frågor är relativt lätt att besvara. Den projekt-
genererade byråkratin är i högsta grad en managementbyråkrati i så 
måtto att ett överflöd av managementterminologi präglar dess arbe-
te. Samtidigt är den kommunala verksamheten komplex och i många 
delar (utanför de tunga välfärdsområdena) en diversehandel i en helt 
annan utsträckning än sjukvården och universitetsvärlden som analy-
serats ovan. Det finns nästan ingen gräns för vad svenska kommuner 
förväntas ägna sig åt. Även om den allmänna kompetens som regle-
ras enligt kommunallagen är relativt begränsad i förhållande till speci-
alkompetensen, har kommuner i realiteten utvecklats till den svenska 
förvaltningsorganisation som får de mest varierade frågor i ”knäet”. 
Detta leder bland annat till att ledande beslutsfattare i större utsträck-
ning än i de andra organisationer som jag har studerat måste ägna sig 
åt mer diversifierade problem. Från mina studier uppfattar jag därför 
managementbyråkratin i kommunen som flyktigare och med ett mer 
föränderligt förhållande till managementidéer än de tydligare organi-
satoriska kopplingarna inom sjukvården och universitetet. Vi befinner 
oss speciellt långt från det intensiva organisationsarbete som präglar 
kvinnokliniken. Projektledning, processledning, omvärldsanalys, ut-
vecklingsstrategi, coachning, lean production och kvalitetsledning är 
alla termer som jag stött på under min forskning om utvecklingspro-
jekt i stadsdelen. Huruvida dessa koncept är viktiga eller inte är svårt 
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att avgöra; medan kliniken mycket aktivt och ivrigt arbetade med att 
implementera sådana verktyg kändes det mer som att koncepten i 
stadsdelen användes som försök att ”hänga upp” verksamheten kring 
något, skapa en sammanhängande berättelse om en tämligen frag-
menterad organisation.

När det gäller projektledning som managementmetod finns det 
sedan mycket lång tid tillbaka ett stort antal konsulter och universi-
tet som erbjuder utbildningar. Med början i det privata näringslivet 
i USA för flera decennier sedan spred sig projektledningsvågen över 
världen i likhet med många andra managementidéer. Idag finns till 
och med standarder och certifiering inom projektledningsområdet 
(Blomquist & Söderholm 2002; Hodgson & Cicmil 2007). Det var 
detta projektledningsmode som EU fångade upp när strukturfonder-
na, som drivs i projektform, utformades 1988 (Hooghe 1996). Detta 
innebär, vilket förvånansvärt sällan har uppmärksammats, att mana-
gementformen projektledning blev en institutionaliserad implemen-
teringsform inom EU – att EU således satte dagordningen för en hel 
del av utvecklingsarbetet på lokal nivå, som förutom bundenheten till 
projektformen också blev starkt bundet till EU:s bidragscykler (dvs. 
strukturfondsprogrammen och deras ansökningsomgångar). Denna 
strukturella fixering vid EU-agendan leder till att det primära målet 
blir att skaffa externa resurser, medan den egna verksamheten mer blir 
ett medel för att nå detta mål: 

Den omformulering av behov som sker för att skaffa resurser kan ses 
som en sammanblandning mellan mål och medel. Det vill säga beho-
ven styr inte tilldelningen av resurser utan möjligheten att skaffa resur-
ser styr behovsformuleringen (Abrahamsson & Agevall 2009:48).

Projektledning i Malmö stad kan därför, till skillnad från till exem-
pel TQM i landstinget, ses som en externt påtvingad organiserings-
form som organisationen har anpassat sig efter – ett beroende som 
det samtidigt finns tendenser till att man från ledande nivå vill ta sig 
ur (se vidare kapitel 7). Projekt som förändringsmodell blir svårt att 
anpassa till kommunens styrsystem. Kommunledningen kan heller 
inte ”välja” denna modell, på det sätt som var möjligt i de två tidigare 
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fallen. På samma sätt som det statliga EU-arbetet har hävdats skapa 
”enklaver i staten” (Vifell 2006), har de återkommande EU-projekten 
bildat öar i den kommunala organisationen med sin speciella exper-
tis. I den aktuella stadsdelen, med en budget på över en miljard kro-
nor årligen, är det fortfarande bara någon procent som finansieras på 
detta sätt (URBAN och storstadssatsningen var dock stora och vikti-
ga undantag från denna regel). Ändå menar jag att projektvärlden är 
viktigare än så för stadsutvecklingspolitiken som sådan – den är näm-
ligen definitionsmässigt kopplad till organisatorisk utveckling och 
förändring.

Kommunens heterogenitet kopplad till det externa ”tvånget” har 
lett till denna ö-karaktär. Detta har lett till att tusen blommor har 
blommat, men också att det blivit trångt på projektkyrkogården; de 
flesta temporära utvecklingsprojekt rinner med nödvändighet ut i 
sanden, samtidigt som de skapar en ”hunger” efter nya projekt som 
kan lösa finansieringen för ett allt större antal anställda. Projekten 
blir uppsamlingsplatser, där sådant som inte riktigt passar in i den or-
dinarie verksamheten, men som man av olika skäl vill driva vidare, 
förs samman utan alltför stor intern koherens. Man kan till och med 
hävda att det egentligen inte handlar om projekt i dess egentliga bety-
delse (om det nu finns en sådan). Vi återkommer till detta i kapitel 7. I 
Malmö stad har stadsrevisorerna påpekat den otillfredsställande upp-
följningen av projekt, liksom den flytande gränsen mellan EU-projekt 
och ordinarie verksamhet (Malmö stad, Revisionskontoret 2005-8 
och 2005-19). Oron för ostyrbarheten har letat sig upp till kommu-
nens ledande kretsar, och ett annat managementbegrepp har letat sig 
in – processledning och processamordning:   

Nej, men det är ju i luften överallt, detta med från projekt till process, 
det är med i alla presentationer jag gör med hela den här URBAN- 
resan. Insikten finns där hela tiden om att vi måste samarbeta, vi måste 
samverka mer, vi kan inte göra det själva, vi kan inte sticka ut här, vi 
måste koppla dom här delarna till varandra. Vad gör vi för att få en sam-
syn? Detta måste kopplas till kärnverksamheterna, det räcker inte med 
föreningar, vi måste utveckla samverkansformer och vi måste utveckla 
processinriktade former (EU-samordnare).
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Man kan förstås se det som att ”process” är ett ”naturligt” vidare steg 
från projekt. Insikten har spridit sig att projekt tar slut och att den 
verksamhet som projektet satt i gång rinner ut i sanden. Inte minst har 
detta varit en del i den omfattande kritiken mot storstadssatsningen 
(SOU 2005:29). Den områdesutveckling som jag har följt kallas alltså 
process för att foga ihop en mer sammanhängande berättelse om or-
ganisatorisk utveckling från projektens många småberättelser. Sam-
tidigt tar man mycket lätt på begreppet process, och det handlar inte 
alls om den detaljerade metod som beskrevs i kapitel 4. Tvärtom kan 
nästan vad som helst läggas in i begreppet. En processledare i stadsde-
len säger att hon är ”oljan i majonnäsen så att den inte skär sig”. Hon 
menare vidare att hon ”styr en dynamik”. ”Process” används således 
på ett långt mer ”flummigt” sätt jämfört med kvinnokliniken. Det fö-
refaller alltså som att processarbetet svarar mot ett integrations- och 
kontrollbehov som de många projektöarna inte tillgodoser, vilket 
talar för att arbetet i processer inte har kommit riktigt så naturligt som 
EU-samordnaren ovan vill göra gällande, utan i stället är ett utryck för 
ett behov av kontroll ovanifrån. Kommunstyrelsen i Malmö vill nu ha  
ett ord med i laget i alla större projektansökningar, efter att revisio-
nen påpekat den bristande styrningen och kontrollen, och man har 
också provat ”processamordning” för de olika områdesutvecklande 
projekt som äger rum i denna och angränsande stadsdelar. I skrivan-
de stund kommer kommunledningen att ta över styrningen av det 
som nu  kallas ”områdeslyft”. Som synes handlar det om en svårfång-
ad dynamik, men där det är tydligt att det finns en spänning mellan 
projektvärldens spretighet och kommunens styrningsvilja. Uttrycket 
”process” handlar om det senare – att kommunen vill styra upp verk-
samheten. Här finns alltså trots allt en viss likhet med landstingets 
processinriktade arbete.

Utifrån den komplexa och svårfångade verklighet som jag beskri-
vit här är det egentligen mest adekvat att se ”stadsutveckling” i sig som 
ett forum för managementbyråkrati, ett samlande begrepp som dels 
försöker ta kontroll över det externt påtvungna projektledningsbeho-
vet, dels inom sitt paraply infogar diverse managementtermer som fö-
refaller passa in inom ramen för en komplex utvecklingsverksamhet. 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   164 2011-09-29   13.28



1655. OPPOrTUnISM Och eGenInTreSSe …

Stadsutveckling antar här karaktären av en identitetsskapande berät-
telse om organisationsutveckling. Att det finns ett osynligt likhets-
tecken mellan stads- och organisationsutveckling framgår inte minst 
i Malmö stads internationaliseringsstrategi, där framhävandet av or-
ganisationsinriktad verksamhetsutveckling ska ses mot bakgrund av 
att kommunen tidigare framhävt individuell ”kompetensutveckling”, 
något som riskerade leda till spretighet och bristande kontroll över 
utvecklingen:

Malmö stads internationella arbete ska inriktas på Verksamhetsutveck-
ling, Strategisk påverkan och Profilering (Strategi för Malmö stads in-
ternationella arbete).

I denna organisationsutvecklingsprocess uppstår kontrollbehov verti-
kalt och integrationsbehov horisontellt (det senare behovet återkom-
mer jag till i kapitel 7). Det är samtidigt en process som för det mesta 
inte har drivits av stadens ledning (flera andra stadsutvecklingspro-
jekt omfattande ombyggnader och Malmö högskola har dock utan 
tvekan drivits av stadens ledning, se Dannestam 2009) utan ”underi-
från”, till skillnad från framför allt x-universitetet men även till viss del 
landstinget. Det finns därför en oro över vart stadsutvecklingen ska ta 
vägen och en vilja att inordna den i hävdvunna organisationsformer 
som den strategiska avdelningen kan ses som ett exempel på. Ur ett 
byråskapandeperspektiv kan denna avdelning därmed ses både som 
ett misslyckande och som lyckosam: misslyckad eftersom inordning-
en beror på den bristande framgången att få externa bidrag och det 
därav följande behovet att inordna den i ordinarie verksamhet för att 
kunna styra och kontrollera den; lyckad eftersom projektbyråkratin 
samtidigt ”etablerats”. Projektanställningarna blir fasta. 

Stadsutveckling är något som enormt mycket forskning idag kon-
centreras på, men att uppfatta stadsutveckling som i grunden en fråga 
om organisationsutveckling har jag inte funnit någon forskning om. I 
stället brukar stadsutveckling tolkas i termer av konkurrens och globa-
lisering, alltså i termer av en reaktion på en omvärldsförändring. Men 
frågan är om detta inte är en retoriskt skapad synvilla. Det verkar sna-
rare vara så att staden konstruerar den omvärld som man reagerar på 
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(se inledningen av detta kapitel), som en process av ”enactment” (en 
ungefärlig översättning är ”utagerande”, Weick 2001). Omvärldspåver-
kan (framför allt EU:s projektbaserade system) har gett incitament till 
den nya synen på stadsutveckling, men detta incitament har i sin tur 
lett till en organisationsutveckling där synen på den egna organisatio-
nen förändras – den kommunala organisationen är nu en organisation 
under ständig ”utveckling” och denna självsyn projiceras på omvärl-
den. Medborgare och föreningar i det omgivande samhället förväntas 
exempelvis anpassa sig och också bete sig projekt- och utvecklings-
orienterat, vilket de förstås blir tvungna att göra om de vill ta del av 
projektmedel. Den stora frågan här blir då om projektvärlden fortsät-
ter att utvecklas på ett mer eller mindre anarkiskt sätt eller om man – 
framför allt från kommunledningen – ser projektvärlden som ett led 
i en medveten stadsutveckling, vilket i så fall stämmer överens med 
Kerstin Sahlin-Anderssons (2002) tes om projekt som ett sätt för be-
slutsfattare att ”binda upp sig” för institutionell förändring. 

Hur förhåller det sig då med de eventuellt byråskapande motiven 
hos ”projektmakarna”? Även detta är ett komplext område. Att det 
finns en oro för tilltagande vildvuxenhet från stadens ledning har allt-
så framgått, och denna oro är eventuellt lika stark i stadsdelarnas ad-
ministrativa ledning. Det bör dock här också nämnas att det finns 
forskning som visar på fördelarna med projektifierade organisatio-
ner ur ett styrnings- och kontrollperspektiv: projekt och projektle-
dare kan enligt detta synsätt ses som mer kontrollerbara än tunga, 
svårföränderliga utförarorganisationer (se t.ex. Courpasson 2006). 
Utan tvekan är det många som har gått in i projektvärlden för att finna 
mer intressanta arbetsuppgifter än man tidigare hade. Många jag har 
träffat har exempelvis en bakgrund som lärare och rektorer i skolan; 
att arbeta med stadsutveckling kan vara ett karriärkliv med den bak-
grunden. Sedan finns det också yngre människor som går direkt in 
i denna värld från olika typer av utbildningar, men med det gemen-
samt att de har expertkunskap om projektvärlden, och framför allt 
hur man söker medel från EU. Samtidigt får det egennyttiga motivet 
hos dessa projektmakare inte överdrivas. Samtliga som jag har inter-
vjuat från stadsdelen har ett mycket stort personligt engagemang för 
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de områdesutvecklande insatserna, och ofta anser de att de hävdvunn-
na organisationsformerna är för tungrodda för att ”uppnå något”. Kan-
ske detta var en anledning till att den ovan nämnda chefen slutade? I 
så fall har vi två varianter av byråkrati som existerar inom samma orga-
nisation. Exempelvis finns ett stort engagemang för demokrati bland 
projektbyråkraterna, men det är inte den hävdvunna demokratin i re-
presentativa termer som avses, utan ett slags gräsrotsdemokrati där 
tjänstemän och medborgare utvecklar ömsesidigt förtroende och tillit 
genom olika områdesutvecklande projekt, medan de folkvalda politi-
kerna är påfallande frånvarande. Även om kundbegreppet inte alls an-
vänds, är det tydligt att vi återigen har att göra med en outputrelaterad 
föreställning kring vem som verksamheten finns till för.

På ett seminarium om EU:s strukturfonder som stadsdelens EU-
samordnare anordnade för ledande tjänstemän framgick skillnaden 
tydligt mellan stadsdelens ”tunga” utförarverksamheter och projekt-
världen. Medan utförarverksamheterna styrs av vardagens evigt åter-
kommande problem, orienterar sig andra verksamheter med en mer 
oklar roll mot framtiden och organisationsutvecklingen, och efterfrå-
gar mål och strategier, vilka inte är av intresse för utförarna eftersom 
de hela tiden har fullt upp att göra, och därför aldrig behöver stan-
na upp och fråga sig vilka ”mål” de har. I enlighet med denna skill-
nad kritiserade chefen för Vård och omsorg detta organisationsfokus. 
Det är viktigt att betona att den skillnad jag observerade inte (som vid  
x-universitetet) nödvändigtvis rör sig om någon över- och underord-
ning. Men den komplexa och ständigt framåtblickande, aktivt själv-
skapande projektbyråkratin ger i alla fall ett helt annat utrymme både 
för en ökad ”luddighet” (man måste ägna sig åt ”verksamhetsutveck-
ling”, då ordinarie verksamhet inte kan få EU-medel) och för byråska-
pande strategier än de rutinpräglade utförarverksamheterna.

Det måste konstateras att det inte riktigt går att dra en gräns mel-
lan egennyttiga, byråskapande byråkrater och altruistiska och en-
gagerade stadsutvecklare i den stadsdel jag studerat. Detta tangerar 
den tidigare gjorda anmärkningen att många olika motiv kan rym-
mas inom samma människa. Den byråskapande strategin är här både 
och – den skapar förvisso mer byråkrati av managementtyp, men den 
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drivs också av ett brinnande engagemang för stadsdelen, varvid Dun-
leavys idé om distans till tunga utföraruppgifter delvis faller. Det finns 
en distans till de traditionella förvaltningarna (som väldigt tydligt 
kommer fram i intervjuer), men det finns däremot ingen distans till 
de medborgare vars integration i det svenska samhället man brinner 
för. På det sättet är stadsutveckling i den här stadsdelen också både or-
ganisationsutveckling och (försök till) utåtriktad områdesutveckling. 
Organisationen expanderar snarare horisontellt (kommunens gräns 
mot omgivningen blir flytande) än vertikalt, som i högskoleexemplet 
(se vidare kapitel 7). Byråskapande strategier förefaller alltså lättare 
att observera i vertikala och tydligt hierarkiska sammanhang än i hori-
sontella. Projektgenererad byråkrati skapas utan tvekan, men inte rik-
tigt med de renodlat byråskapande motiv som Dunleavy framhåller. 
Skillnaden kan bestå i att han undersöker toppbyråkrater på regerings-
nivå, medan stadsdelens byråkrati fortfarande har karaktär av gräs-
rotsbyråkrati. Även om det alltså inte heller i detta fall går att direkt 
belägga byråskapandemotivet som sådant, utgör EU-projektvärlden 
och stadsutvecklingsområdet (liksom decentraliseringen i fallet med 
högskolorna ovan) ändå ett tydligt möjlighetsfönster för att utveck-
la organisationen och därmed byråkratin. Även om inte heller detta 
motiv kan beläggas, kan det tänkas att också de centrala beslutsfat-
tarna är redo att bidra till visst byråskapande inom ramen för projekt 
som ”uppbindningsstrategi” i det institutionella förändringsprojektet 
”stadsutveckling”.

Byråskapandestrategin som respons  
på eller oförutsedd konsekvens av  
styrning – hur byråkrati ”flyttar”
Genomgående i de fall som tagits upp är att nya former av styrning  
skapar nya möjligheter för byråkratisering. För att ge rättvisa 
åt BS-teorin måste vi därför även fokusera på sådana nya former, 
på samma sätt som det i förra kapitlet var en omöjlighet att tolka 
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kvinnoklinikernas arbete utan relation till generella styrsystem. Vilja  
att skapa byråkratisering har självfallet inte varit orsaken till reform- 
 åtgärderna. I fallet med högskolorna rörde det sig i stället om att  
minska den detaljstyrande centralbyråkratin (dvs. lägga ner Universitets- 
och högskoleämbetet, UHÄ), efter högljudda krav från sektorns egna 
företrädare. På så sätt var decentraliseringsreformen en del i ett tidigt 
New-Public-Management-tänkande från den svenska  regeringens 
sida. Genom hela senare delen av 1980-talet gick en anda av miss-
tro från regeringens (och framför allt Finansdepartementets) sida 
mot stora, närmast vildvuxna, centralmyndigheter. Genom en rad re-
former strömlinjeformades dessa myndigheter och omformades till 
stabsorgan åt regeringen (åtminstone var tanken sådan). Några ex-
empel på sådana myndigheter var just UHÄ (som blev Högskolever-
ket), Skolöverstyrelsen (som blev Skolverket) och Socialstyrelsen. 
Dessa myndigheter skulle främst kontrollera underordnade organ. 
Denna utveckling från planering till efterkontroll understöddes av de 
nya managementidéerna – styrning skulle enligt dessa idéer bli både 
billigare och bättre genom att utförandeansvar och detaljplanering 
delegerades samtidigt som man från centralt håll skulle koncentre-
ra styrningen på resultat. Att en sådan resultatbaserad styrning kan-
ske inte fungerar tog man inte hänsyn till – det primära var att komma 
bort från den situation som man befann sig i (Sundström 2003). Man 
kan alltså fråga om det var ett nödtvång eller en dygd som gjorde att 
staten flyttade från sin position som detaljreglerare till general ma-
nager och efterkontrollant. Även förflyttning av intressepolitik och 
kostnader (inte bara ansvar och planering) verkar ha varit ett viktigt 
incitament, vilket antyddes i kapitel 2. Att ny byråkrati skulle uppstå 
på den decentraliserade nivån förefaller självklart, men det är lika up-
penbart att detta knappast togs med i beräkningen.

När det gäller stadsutvecklingspolitiken förhåller det sig inte rik-
tigt på samma enkla sätt, men konsekvenserna blir i stor utsträckning  
desamma – förflyttning av politik och byråkrati till lokal nivå. Här sker 
också ytterligare förflyttningar – i mitt aktuella fall till stadsdelarna. 
Först och främst tillkommer här en extern aktör – EU – med en bi-
dragspolitik som utgår dels från idén om att tillväxt och utveckling 
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främst skapas på lokal och regional nivå, dels från försök att minska 
skillnader i utveckling inom unionen och på så sätt öka legitimiteten 
för integrationsprojektet. För den svenska staten är dessa idéer dock 
inte alls främmande; sedan åtminstone 1960-talet finns samma tankar 
om tillväxt och utveckling på regional nivå ( Johansson 1991). Redan 
vid denna tid bedrivs sådan regionalpolitik i projektform. När nya 
strukturella problem tillstöter i framför allt de större städerna (bo-
endesegregation, integrationsproblem, utanförskap) kommer dessa 
också att uppfattas som lokala och regionala problem, som görs till 
föremål för ”områdesbaserade insatser” (Hertting & Vedung 2009).  
I realiteten innebär detta samtidigt att staten kapitulerar. Inom områ-
det lokal och regional utveckling inser man snart att det är omöjligt 
att styra utvecklingen från centralt håll; dessutom brinner regionala 
och lokala aktörer (efter EU-inträdet) av entusiasm för att ta över regi-
onfrågan själva. När det gäller integrationsproblemen är däremot inte 
engagemanget från någotdera hållen lika stort, och under inflytandet 
från EU-håll kommer utvecklingen att projektifieras. Utvärderingarna 
av storstadssatsningen visar på det paradoxala med att ett av de mest 
långsiktiga, strukturella problem som finns (segregationen) hanteras  
i (kortsiktig) projektform (Hosseini-Kaladjahi 2002; SOU 2005:29 s. 198). 
Förklaringen förefaller vara att ingen ser något alternativ. Det bör 
också noteras att staten kontinuerligt är närvarande – genom till ex-
empel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, efter hand också 
länsstyrelserna – i många tunga projektsatsningar. Även om utveck-
lingen styrs av den externa EU-projektlogiken, är innehållet i realite-
ten delegerat till intressenterna själva, det vill säga statliga, regionala 
och lokala byråkratier. Även här finns en NPM-inspirerad struktur för 
uppföljning, men den förefaller ytterst symbolisk. Det kan skrivas hur 
många utvärderingar som helst som kritiserar projektverksamheterna 
för bristande integration eller tillväxt – när utvärderingarna skrivs är 
intressenterna redan inriktade på nästa bidragsomgång. Till och med 
uppföljningen i sig bör ses som en institutionaliserad struktur (”detta 
ska göras”) snarare än som en grund för vidare åtgärder (för ett helt 
annat perspektiv, se Hertting & Vedung 2009). Speciellt integrations-
politiken är fast i en ”projektifierad” struktur. I ärlighetens namn bör 
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samtidigt sägas att åtminstone min studerade kommun – Malmö – är 
tydligt medveten om dessa problem, och genomför ambitiösa försök 
att stabilisera den porösa projektvärlden via samarbete med ”tunga” 
enheter såsom stadsbyggnads- och gatukontor.

I båda dessa fall av styrning ser vi alltså tecken på en samtidig 
”styrningskapitulation”, ett sammanbrott för centralplaneringstänkan-
det, från den statliga sidan. Man mäktar inte längre med att styra en 
offentlig sektor som under 1970- och 1980-talen tillåtits växa i det 
närmaste okontrollerat. I denna situation kom managementidéerna 
(mål- och resultatstyrningen, projektledningsmodet, samt tron på en 
styrning med fokus på utvärdering, efterkontroll och – så småningom –  
prestationsbaserad resurstilldelning) som räddaren i nöden. Stabsmyn-
digheter skapades och blev mer en hjälp åt det underdimensionerade 
Regeringskansliet än aktörer som styrde över och planerade för organ 
på lägre nivåer. Detta fick i stället ”organen på lägre nivåer” (i de ak-
tuella fallen: högskolor och kommuner) klara av själva. Som nämnts  
tidigare i kapitlet visar organisationsforskning på att sådan delegering/
decentralisering skapar ökade styr- och koordineringsproblem på 
lägre nivåer, och därmed ökad byråkrati. När det gäller just stadsut-
veckling förefaller styr- och koordineringsproblem till och med vara 
extrema. Hela skedet kan alltså – utan att avsikterna på något sätt var 
sådana – ses som en gigantisk migration av byråkrati från central nivå 
till lägre nivåer; det finns här en likhet med olika ”avknoppningsstrate-
gier” i näringslivet (jfr MacKenzie 2002). Den ”komplexitet” och det 
”nätverkssamhälle” som många statsvetare fördjupar sig mycket i skul-
le i så fall vara en konsekvens av denna förflyttning, likaså framväxten 
av den styrningsmentalitet på avstånd som beskrevs i förra kapitlet. 
Skillnaden är förstås att många och utspridda byråkratier sammanta-
get blir mycket större än en stor central sådan – vi får således ett mer 
fragmenterat, komplext och svårstyrt system. Vad detta får för konse-
kvenser i termer av förflyttad organisationspolitik återkommer jag till 
i nästa kapitel. Men redan här vill jag konstatera att även om obestrid-
liga belägg för själva byråskapandemotivet inte har kunnat framläggas 
i detta kapitel, har åtminstone belägg för framväxten av en manage-
mentbyråkrati på decentraliserad nivå tydligt framkommit, samt att 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   171 2011-09-29   13.28



172 5. OPPOrTUnISM Och eGenInTreSSe …

denna byråkrati till stor del är en oförutsedd konsekvens av centrala 
initiativ. Byråskapande förefaller alltså främst vara en respons på vissa 
stimuli.

Utifrån dessa styrningsreformer är det enklare att se att en konsek-
vens blir byråskapande, medan det – som flera gånger upprepats – är 
svårare att belägga individuella motiv bakom detta byråskapande. By-
råskapandet ser dock rätt olikartat ut i de båda fallen. I högskolefal-
let är det enklare att överblicka utvecklingen: högskolorna har tagit 
över strategi- och styrningsfrågor i bred bemärkelse, samt smalare 
frågor såsom kvalitet, revision, internationalisering, innovation och 
kommunikation. Dessa funktioner har tillkommit på central nivå vid 
högskolorna, samtidigt som den äldre byråkratin på central nivå har 
delegerats till lägre nivåer inom högskolorna. Det är således en ver-
tikal expansion innanför organisationens ram som har skett. Centra-
la förutsättningar för att denna byråskapandelogik ska kunna fortgå är 

1. den lokala uttolkningen av resursfördelningen som regeringen inte  
lägger sig i och som vid samtliga högskolor innebär att resurser 
fördelas till den centrala byråkratin innan resurserna för utbild-
ning (dvs. det som blir över) portioneras ut till fakulteter och 
institutioner

2. att verksamheten är indelad i resultatenheter byggd på produktion 
av studenter, där besparingar bara kan riktas mot sådana verksam-
heter som producerar studenter, det vill säga kärnverksamheten.

Återigen är byråskapandelogiken mer komplex på stadsutvecklings-
området, eftersom den inte har en lika tydligt vertikal prägel som i 
högskolefallet. Som noterades i fallet med strategiavdelningen, kan 
integreringen av projektverksamheten i den ordinarie verksamheten 
ses som ett lyckat fall av implementering, men å andra sidan kan detta 
också ses som ett misslyckande – projektverksamheten klarade inte 
att erhålla ny extern finansiering, och måste därför lyftas in i den or-
dinarie, vertikala, strukturen. Att hela projektvärlden sammantaget 
leder till mer administration torde dock ha framgått, och har också 
påpekats av flera andra forskare (Abrahamsson & Agevall 2009). Det 
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krävs projektsökarexpertis, genomförandeexpertis, redovisningsex-
pertis och samordningsexpertis på ett helt nytt sätt i kommunerna. I 
fallet med högskolorna ingår byråskapandet dock tydligare i ett hie-
rarkiskt styrningsprojekt lett av högskolorna själva. I kommunfallet 
förefaller däremot byråskapandet stöta på problem utifrån ett sådant 
hierarkiskt styrningsperspektiv, även om, som nämnts, det också finns 
forskning som talar för att projektifiering i vissa verksamheter kan 
leda till ökad kontroll för ledningen. Det är i stället snarast horison-
tellt som byråskapandet växer – stadsutvecklingen leder till att det 
kommunala åtagandet förstoras och indefinierar en mångfald aktörer 
i det omgivande samhället i den projektifierade stadsutvecklingslo-
giken. Det är i de samordningsproblem som uppstår när kommunen 
växer på bredden som byråskapandet uppstår. Frågan är om detta inte 
trots allt är ett ledningsintresse. Kommunala beslutsfattare kan finna 
en attraktion i att fjärma sig från (eller omdefiniera) de tunga åtagan-
den som läggs på kommunen, för att i stället ägna sig åt stadsutveck-
ling. Detta kan faktiskt ses som en viktig orsak till stadsdelsreformen 
i Malmö (1995). Först efter detta hade den centrala nivån möjlighet 
att ägna sig åt strategisk stadsutveckling, en utveckling som också fått 
mycket tydliga konsekvenser i form av exempelvis en högskola. 

Slutord kring ”byråkratens  
sanna intresse”
Ett stort problem i Dunleavys modell är att avgöra vad en byråkrats 
intresse egentligen är. Dunleavys tes är att byråkrater hellre maxime-
rar status och arbetstillfredsställelse än sin budget, men hur detta ska 
kunna verifieras förblir oklart. Ett annat problem i Dunleavys mo-
dell är att han bortser från den politiska styrningen av den offentli-
ga sektorn och ägnar sig åt byråkratiinterna spörsmål (Marsh m.fl. 
2000). Detta kan möjligen ses som ett problem i alla de teorier som 
presenterats så här långt – politiker uppfattas som perifera eller alter-
nativt hjälplösa. Därför har jag i denna avdelning försökt vidga för-
ståelsen av Dunleavys byråskapandeteori till något som kan kallas en 
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stimuli- respons-tes. Jag försöker här poängtera att politikernas roll 
som ”stimulanter” trots allt är viktig och att de byråskapande tenden-
serna hade varit omöjliga utan politikens roll. Det finns alla skäl att 
tro att byråkratin är lyhörd för politiska signaler, men att den anpassar 
sig på sitt sätt. Detta är en komplex fråga om tjänstemannamakt kon-
tra politikermakt, och som tangerar Thoursies inledande liknelse vid 
byråkratin som ett slags naturkraft som i alla sammanhang och under 
alla typer av betingelser söker olika vägar för förnyelse. Inte minst är 
begreppet ”möjlighetsfönster” viktigt här. Om en karriär som till ex-
empel ”verksamhetsutvecklare” öppnar sig genom olika politiska sig-
naler kommer fler och fler ungdomar att läsa utbildningar inriktade 
på verksamhetsutveckling och sedan söka sig en plats som just verk-
samhetsutvecklare i offentlig sektor. I kommunen och stadsdelen po-
ängteras ständigt relationen mellan just verksamhetsutveckling och 
projekt. Vad som påverkar vad – utbildningstrend, karriärväg, byrå-
kratisk struktur, politiska signaler – är komplext att reda ut. Så här ut-
talade sig en före detta generaldirektör för Socialstyrelsen i en intervju 
inom ramen för ett annat projekt:

Men det som hände 1971 var ju en arbetslöshet bland akademiker.  
Då sa man att myndigheterna skulle förbarma sig över dessa akade-
miker och ta dem till sig och ge dem uppgifter som myndigheterna 
inte hade i uppdrag att göra. Jag var då, 1971–74, byråchef för en byrå 
i läkemedelskontrollen. Det var femton personer och jag fick sedan 
sju arbetslösa akademiker att sysselsätta med sånt som vi inte be-
hövde göra … Men vad som hände i Socialstyrelsen mellan 1971 och 
1975 var att personalen i princip fördubblades för att man tog till sig så 
många arbetslösa akademiker. Sedan så insåg man ju att, då kom ju det 
också med anställningsskydd, plötsligt hade ju alla också anställning 
i myndigheten, 76 eller så. Det här blev oformligt och då tillsattes en 
översynsutredning.

Här ser vi ett exempel på samverkan mellan utbildnings- och karriär-
vägar, organisatorisk expansion och politiska incitament.

Personalsammansättningen i offentliga organisationer diskuteras förvå-
nansvärt sällan. Man kan i Dunleavys termer fråga sig vilka konsekven-
ser som den stora ökningen av antalet samhällsvetarutbildade inom 
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offentliga organisationer fått, givet att Dunleavy framhäver viljan att 
arbeta strategi- och policyinriktat, något som man lär sig via samhälls-
vetenskaplig utbildning. Den före detta generaldirektören för Soci-
alstyrelsen anser alltså att personalsammansättningen, framför allt 
genom den stora expansionen och nyrekryteringen under 1970-talet, 
var helt avgörande för den kommande utvecklingen vid Socialsty-
relsen, inte minst neddragningen under 1980-talet. I våra intervju-
er (inom ramen för detta andra projekt) med före detta chefer för 
andra myndigheter återkommer samma starka betonande av perso-
nalsammansättning, både i negativa och positiva termer, som en häv-
stång för eller blockering mot förändring. En ökad andel av personal 
på ledningsnivå som genomgått olika managementutbildningar bör 
rimligen ha betydelse för viljan att genomföra managementreformer. 
Kontentan av detta är att byråskapandemöjligheterna är avhängiga 
vilka människor som finns tillgängliga i olika organisationer och vil-
ken utbildningsbakgrund dessa människor har. Vid universiteten re-
kryterades exempelvis förr administrativa chefer från den akademiska 
personalen själv. Det talades ibland om ”administrativ värnplikt”, det 
vill säga att administration var något man gjorde under några år för 
att sedan gå tillbaka till sin egentliga roll som akademiker (en del blev 
självfallet också kvar inom administrationen). Renodlade administra-
törer var ofta sekreterare med relativt låg status. Som jag har visat med 
hjälp av SCB-statistik har expansionen av administrativa chefer varit 
stark under senare år vid högskolorna. Det kan handla om experter på 
personalfrågor, ekonomi och revision, som givetvis ingalunda ser sin 
verksamhet som någon ”administrativ värnplikt”. Det framstår som 
tydligt att denna förändring i personalsammansättning på administra-
tiv nivå har en stor betydelse för ledning av universitet och högskolor. 
Denna förändring kan leda till ökat byråskapande i Dunleavys termer, 
men det är en öppen fråga som måste bevisas från fall till fall. Det finns 
vissa typer av politiska stimuli som i sin tur, åtminstone inom högsko-
leområdet som jag har undersökt, också förefaller att ge upphov till en 
viss respons. Men vi kan aldrig en gång för alla fastställa vad en byrå-
krats slutgiltiga intresse är; vi kan bara se hur förutsättningar som ex-
empelvis utbildning påverkar detta intresse.
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En annan intressant stimulans som också kan ge responsen byråska-
pande är utvecklingen av ”regulatorer” som Dunleavy själv är inne på 
(se också Christensen & Lægreid 2007b). Utvecklingen mot ”regula-
tory agencies” har varit gemensam för hela västvärlden. Från en reger-
ings synvinkel finns det flera fördelar med regulatorer: 1) de är billiga 
eftersom de delegerar (”externaliserar”) kostnader för utförande och 
fullgörande av kontrollkrav, 2) de kan därför hållas små, avgränsade 
och styrbara, och 3) därför kan de i sin tur kosta på sig att vara ”goda”, 
det vill säga odla retorik om hur saker borde gå till, uppfattas som en 
garant för kvalitet, proklamera och se efter att vissa rättigheter efter-
följs. Medan tendensen i vissa länder har varit nyskapande av sådana 
regulatorer (se diskussionen om ”agencification” i kapitel 2), har Sve-
rige snarast karakteriserats av att befintliga myndigheter har omska-
pats som regulatorer. Myndigheter som redan omtalats i boken, och 
som utgör klara exempel på regulatorer, är Högskoleverket och So-
cialstyrelsen. Kostnader för utförande skjuts längre ned i systemet – 
tunga verksamheter som utbildning och sjukvård är exempel på detta 
– samtidigt som staten bibehåller sin uppgift att reglera, kräva att ut-
värderingsbara operationer utförs och att kvarstå som garant för det 
medborgerliga intresset. Mot bakgrund av dessa många fördelar är det 
inte märkligt om byråkrater i karriären hellre vill bli regulatorer än ut-
förare. Men det är alltså framför allt för regeringsnivån som utveck-
lingen mot fler regulatorer är av godo – och frågan är om den ens alltid 
är av godo för denna nivå. Eftersom till exempel just Högskoleverket 
är så litet medan högskolorna är så stora riskerar Utbildningsdepar-
tementet att få fler och fler frågor ”i knäet” som man inte vet vad man 
ska göra av. För chefsnivån inom de offentliga enheterna på lägre nivå 
kan regulatorerna emellertid vara en fördel. Man slipper en stor och 
ingripande myndighet, men man kan ändå fortsätta att skuldbelägga 
den för saker som sker. Denna utveckling är förstås nära förbunden 
med den delegering och decentralisering som diskuterats ovan. På 
pappret har dessa reformer sett bra ut för politiker och regeringskans-
li – de har manat fram den ”cockpitvision” av ledarskap som är vanlig 
inom managementtänkande. Ledningen ska se den offentliga verk-
samheten i fågelperspektiv, utvärdera verksamhetens resultat och ge  
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incitament att förbättra resultaten utifrån olika indikatorer, exempel-
vis kvalitetsmätningar. Problemet är att underordnade aktörer varken 
kan eller vill underordna sig denna styrningslogik (jfr Christensen 
1999; Egeberg & Trondal 2009). Vad som är uppenbart är att även 
denna utveckling mot regulatorer kan leda till att olika former av re-
spons utvecklas – exempelvis en splittring mellan verksamheten samt 
den bild av verksamheten som man vill visa uppåt/utåt (se kapitel 8). 
Återigen vet vi inte vad som är byråkratens ”sanna” intresse – följa 
uppmaningarna från centralt håll, skapa potemkin-kulisser som mer 
skapar intrycket av att man följer dem, eller helt enkelt utnyttja för-
ändringarna för att öka sin makt?
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6. Organisatorisk makt  
och konflikthantering:  
managementbyråkrati 
som organisationspolitik

… organisationer bör snarare ses som politiska regimer än som funk-
tionellt ändamålsenliga arrangemang (Courpasson & Clegg 2006:338).

Att se organisationer som politiska system i miniatyr är ett klassiskt 
perspektiv inom organisationsvetenskapen (se t.ex. Hatch 2006). Or-
ganisationer utvecklar ideologier. De utvecklar styr- och lednings-
system för att skapa rutin och förutsägbarhet. Samtidigt måste de 
anpassa sig till omgivningen. Vad som också framgått, speciellt i slu-
tet av förra kapitlet, är att decentraliserings- och delegeringsreformer 
inom den offentliga sektorn verkar ha inneburit att politiska avgö-
randen i ökande utsträckning ”förflyttas” ut i de offentliga organisa-
tionerna. Ett synsätt som redan har antytts är att managementsystem 
– speciellt förändringsmodeller såsom TQM – kan ses som ett slags 
ersättare för politisk input. Men förutom att offentliga organisationer 
befinner sig i en politisk sfär, kan de alltså även ses som ett slags poli-
tiska system i sig själva. Det är detta perspektiv på managementbyrå-
krati som ska utvecklas i kapitlet. Samtidigt som maktperspektivet är 
ett klassiskt perspektiv inom organisationsvetenskapen, finner jag det 
förvånansvärt dåligt utvecklat i Sverige. Jag vill hävda att det finns in-
dikationer på att ett organisatoriskt maktperspektiv på management-
reformer är extra relevant i det svenska sammanhanget. Jag kommer 
att koncentrera mig på hur managementsystem används som ett verk-
tyg för organisatorisk dominans, för att sedan utveckla detta maktper-
spektiv genom att se hur managementsystem också bidrar till intern 
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konflikthantering. Jag kommer sedan att applicera perspektivet på 
samtliga de organisationer som jag har studerat.

Organisatorisk makt och dominans
Enligt det synsätt som antyds av Courpasson och Clegg ovan (se även 
Clegg m.fl. 2006) handlar introduktionen av NPM-inspirerade för-
ändringsmodeller och styrsystem i offentliga organisationer om en 
kamp om makten över dessa organisationer. ”Manage” handlar inte så 
mycket om att styra och organisera på ett effektivt sätt (eller att vilja 
framstå på det sättet), utan snarare om maktutövning. Att organisatio-
ner genomför NPM-reformer för att de uppfattar det som att de måste 
anpassa sig till omvärlden är enligt detta synsätt mest retoriska kon-
struktioner. Använder man sig av biskop Brasks klassiska maxim ”här-
till är jag nödd och tvungen” förminskas ens egen roll i sammanhanget, 
vilket är positivt för maktsträvande eliter inom organisationerna. I själ-
va verket inser organisatoriska eliter – befintliga eller uppåtsträvande – 
att managementreformer kan säkra, stärka eller utöka deras makt. Man 
kan se detta som ett ”aktörsperspektiv”, men det är samtidigt viktigt att 
inflika att det inte handlar om hyperrationella aktörer. Det är exempel-
vis fullt möjligt att eliter genomför reformer för att öka sin makt, utan 
att de egentligen är medvetna om att det är detta som de gör.

Att NPM-reformer införs med så stor entusiasm har att göra med 
att de tillerkänner lednings- och kontrollsystem så stor betydel-
se, och organisatoriska eliter gillar självfallet ledning och kontroll. 
Bakgrunden till NPM-reformerna skulle då kunna vara decentralise-
ringstrenden på 1970- och 80-talen, liksom arbetsplats- och företags-
demokratiidéerna under samma tid. De organisatoriska eliterna vill 
återta en kontroll som gått förlorad under tidigare decennier, eller 
som eventuellt (exempelvis vid högskolorna) aldrig ens har funnits. 
Genom managementreformer kan organisatoriska eliter förstärka sitt 
grepp över organisationerna, ofta i strid med traditionellt starka pro-
fessionella grupper. Professionella grupper baserar sin legitimitet på 
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organisationsöverskridande normer – därför är de besvärliga att han-
tera för organisatoriska eliter. Det är detta som förklarar den globala 
framgången för den generella styrningsmodellen ”organisation”. Nyin-
stitutionalismens tolkning av framgången med denna modell som ett 
sätt att imitera omvärlden för att öka sin legitimitet tillbakavisas alltså. 
Genom att kräva organisatorisk lojalitet framför den professionella kan 
organisatoriska eliter därmed stärka sin makt över bångstyriga profes-
sionella grupper såsom läkare och lärare. Viktiga förändringsmodeller 
som projekt- och processorientering och styrsystem som resultatenhe-
ter och medarbetarsamtal har som sitt främsta syfte att bryta den pro-
fessionella makten och över huvud taget marginalisera de kollektiva 
grupperingar som ifrågasätter makten (Courpasson 2006). Dessa styr-
system och förändringsmodeller har som sitt främsta signum att de är 
verksamhetsoberoende: de kan översättas till vilken verksamhet som 
helst och där användas för styrning. Allt tal om att till exempel hög-
skolor och sjukhus är speciella verksamheter som måste styras på sitt 
speciella sätt blir förlegat på grund av managementidéernas verksam-
hetsoberoende karaktär. Det är detta som gör dem till ett maktinstru-
ment för organisatoriska eliter, eller grupper som strävar efter elitstatus 
– exempelvis de tjänstemän med managementutbildningar inom till 
exempel ekonomi och personal som diskuterades i slutet av förra kapit-
let. En central övergång blir då när den organisatoriska eliten upphör 
att verka som beskyddare av professionella intressen, vilket traditio-
nellt har varit fallet inom exempelvis högskolor och sjukhus där pro-
fessionella företrädare har befunnit sig i styrande position, och i stället 
distanserar sig från och styr över dessa intressen (Ackroyd m.fl. 2007).  

Maktperspektivet utgår från den weberska grundtanken att det är 
organisationen i sig som är maktens huvudresurs, inte olika handling-
ar av aktörer (Clegg m.fl. 2006: kap. 5). En viktig inspirationskälla är  
Robert Michels (1999) tes om ”oligarkins järnlag” från 1915. Michels 
tes var att organisationer, oavsett deras syfte, alltid utvecklar oligar-
kiska drag och att bibehållandet av oligarkin i längden tenderar att bli 
viktigare än något annat för de organisatoriska eliterna. Detta uttryck-
te han som att ”den som säger organisation, säger oligarki” – ”oligar-
kins järnlag”. För att anknyta till metoddiskussionen i kapitel 1 byggde 
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han för övrigt denna ”lag” på en fallstudie av ”ett minst sannolikt fall”, 
nämligen de tyska socialdemokraterna som formellt var demokratiskt 
styrda från medlemmarna och därför rimligen inte borde utveckla oli-
garkiska drag. Det finns flera grunder till att organisationer utveck-
las till oligarkiska system. Michels poängterar särskilt elitens övertag 
över organisationens medlemmar genom information, kunskap och 
ekonomiska medel, men betonar också medlemmarnas behov av att 
dyrka en ”ledare”. Är det moderna tänkandet om management må-
hända oligarkins järnlag satt i system (jfr Courpasson & Clegg 2006)?

Genom NPM-trenden har en verksamhetsoberoende organisa-
tionsmodell spridits, enligt vilken organisationer styrs och kontrolle-
ras av en ledning. Managementtrenden är däremot ”tyst” när det gäller 
den politiska makten. Detta kan ses som avsiktligt – syftet är att avpo-
litisera organisationer och i stället styra dem som rationella verktyg 
enligt vissa tekniker. Ser man på trenden med ”michelska” glasögon 
framträder organisationsmodellen och strävan efter avpolitisering i 
själva verket som det mest politiska draget. Försöket att förneka or-
ganisationers politiska karaktär är alltså i sig en organisationspolitisk 
handling (Alvesson & Willmott 1996). Det ger nämligen organisa-
tionsledningar legitimitet att styra och kontrollera sina organisatio-
ner och göra sig av med andra interna maktbaser, liksom att minimera 
styrningen från ideologi- och opinionsstyrda politiker. Utvecklandet 
av organisatoriska visioner och organisatorisk identitet, marknads-
föring och image kan då ses som sätt att stärka den symboliska enheten 
och minska risken för konflikt, på ett likartat sätt som ”nationsbyg-
gare” på 1800-talet försökte stärka nationella identiteter i en orosfylld 
tid. Organisationen blir på samma sätt som nationen en ”imaginär 
gemenskap” (Hall 2008). Indelning av verksamheten i styrsystemet 
resultatenheter kan uppfattas som ett sätt att bryta organisatorisk loja-
litet ”på tvärs” och inordna dessa enheter i en från toppen kontrollerad 
hierarkisk regim. Resultatenheter åtföljs också av ett delegerat budget- 
och resultatansvar, men sällan av någon reell delegering av makt. På 
så vis förskjuts ansvaret längre ner i systemet medan makten samlas i 
centrum. Strategier för att skapa ett individualiserat medarbetarskap – 
individuell lönesättning, retoriken kring själva medarbetarbegreppet, 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   181 2011-09-29   13.28



182 6. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

medarbetarsamtal, teambuilding, individuella utvecklingsplaner och 
program för kompetensutveckling – kan alla ses som sätt att bryta 
äldre former av kollektiv solidaritet och grupplojalitet inom en orga-
nisation (Courpasson 2006). Courpasson tolkar också projektledning 
och projektledarrollen som sätt att bygga vertikal snarare än hori-
sontell lojalitet i organisationer med hjälp av en i högsta grad plane-
rad och administrerad ”innovation”; den kan ses som ett sätt att bryta 
upp gamla maktbaser i organisationen och göra de karriärsugna pro-
jektledarna lojala mot ledningen i stället. I bakgrunden skulle då ligga 
ett försök att bryta fackföreningarnas makt, en förklaring till manage-
mentreformernas genomslag som jag var inne på redan i kapitel 2. I 
dessa exempel ses alltså organisering som en kollektiv handling som 
skiljer de dominerande från de dominerade på ett sätt som Micha-
el Mann poängterar i sin klassiska bok om grunderna för social makt:

Det finns således ett enkelt svar på frågan om varför massorna inte 
revolterar […] och det har inte att göra med konsensus kring vär-
deringar, tvång, eller utbyten i dessa konventionella sociologiska för-
klaringars vanliga bemärkelse. Massorna fogar sig för att de saknar den 
kollektiva organiseringen för att göra annat, för att de är inneslutna 
i kollektiva och distributiva maktorganisationer som kontrolleras av 
andra. De är organisatoriskt utmanövrerade (Mann 1986:7).

Uppbyggnaden av en managementbyråkrati skulle således kunna ses 
som en organisatorisk utmanövreringsprocess gentemot andra orga-
nisatoriska grupper (professionella, fackföreningar) där ledningen i 
stigande utsträckning omger sig med lojala byråkrater med bakgrund i 
accepterad och etablerad ”organisationskunskap”.

Poggi (2001) bryter ner Webers tre berömda maktgrupperingar 
”klasser”, ”partier” och ”statusgrupper” i fyra olika maktformer – makt 
grundad på legitimt tvång/våld (vanligen utövad av staten); makt 
grundad på militärt våld (vanligen utövad av arméer); makt grundad 
på kontroll av materiella resurser (utövad av ekonomiska aktörer och 
stater i förening); samt makt grundad på exklusiv tillgång till accep-
terad men i grunden osynlig kunskap (utövad av prästerskap och in-
tellektuella aktörer). I detta fall är det den senare legitimitetsformen, 
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inspirerad av Webers teori om statusgrupper, som är grundläggande 
för managementbyråkratin. Genom ett antal osynliga men accepte-
rade föreställningar om organisering, styrning, rationalitet och mark-
nad som kommer till uttryck i de tekniker som nämnts ovan försöker 
organisationsledningar göra sig till herrar över de offentliga organisa-
tionerna. Det är då oundvikligt att de hamnar i konflikt med de pro-
fessionella grupperingarna, som också baserar sin maktställning på 
exklusiv tillgång till accepterad men osynlig kunskap. Om konflikten 
inte kommer till tydligt uttryck innebär detta inte att den inte finns 
– snarare skiktas organisationen hierarkiskt så att de två legitimitets-
systemen inte kommer i kontakt med varandra, alternativt införs belö-
ningssystem som ”värvar” proselyter från det ena systemet till det andra 
(Poggi 2001:35–36). Professionella grupper är inte heller ”hjälplösa” – de 
försöker skapa olika typer av standarder som ska försvara professionens 
exklusivitet (se analysen av EQUIS-ackreditering i kapitel 3).

Dessa möjliga, organisationsinterna, tolkningar av managementre-
former innebär inte att anpassning till institutionella normer och ab-
strakta styrsystem skulle vara oviktiga. Exempelvis är en förutsättning 
för de maktprojekt som undersöks här den byråkratiförflyttning som 
de delegeringsreformer som beskrevs i förra kapitlet ledde till. Det 
som sägs är att det är på den interna arenan som sådana normer och 
system realiseras, eller som Weick (2001) skriver, ”utageras”. Organi-
sationen skapar själv den omvärld som den vill reagera på. Stora och 
mäktiga organisationer, enskilda eller i grupp, kan också skapa hela 
det politiska område där organisationerna verkar (Pierre & Peters 
2005; Barley 2010). Detta är ett signifikant annorlunda sätt att se på 
organisationer än det hävdvunna inom organisationsteorin, där orga-
nisationer i stället uppfattas såsom ”inbäddade” i sin omvärld. Det är 
organisationerna som skapar omvärlden, inte tvärtom (Barley 2010). 
Och anledningen till att normerna och systemen realiseras eller ut-
ageras är inte för att organisationer är ”tvungna” att anpassa sig utan 
för att de innebär fördelar för organisationers ledningar, men kan-
ske även andra grupperingar, såsom tidigare underställda grupper i  
den interna hierarkin. Kvalitetsstyrning skulle knappast införas vid 
x-universitetet om inte ledningen helt plötsligt visat sig intresserad 
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av den. I detta avviker egentligen inte just managementreformer från 
tidigare eller komplementära sätt att organisera kollektiv handling. 
Men just genom sin starka betoning av explicit synliggörande, ibland 
närmast dyrkande, av organisationsstrukturer kombinerat med sitt 
starka förträngande av maktrelationer, har managementreformerna 
ett försteg gentemot exempelvis renodlat professionella organisatio-
ner. Professionella organisationer kan förstås också uppnå hög grad 
av enhet, men den professionella maktbasen ligger ändå alltid utan-
för organisationen som sådan; i managementkunskapen är det i stäl-
let just precis i organiserandet som maktbasen finns. Det är självfallet 
så att professionella grupper med sina utomorganisatoriska lojaliteter 
fortsätter att vara inflytelserika. Men organisationsmodellen är ett sätt 
att utmana detta inflytande. Och även här hämtas normer in utifrån – 
men nu i form av modeller hämtade från företagsvärlden.

Innebär denna teori ett allsmäktigt organisatoriskt ledarskap? Man 
gör ett misstag om man blandar ihop organisationen som maktresurs 
med dess enskilda ledare. Jag har nämnt att även andra grupper inom 
moderna organisationer – oftast sådana som tidigare varit underställ-
da i den professionella hierarkin – kan vara attraherade av den genera-
liserade organisationsmodellen. Den betydande konvergens rörande 
organisering som finns på de offentliga områden som jag studerat – 
främst alltså sjukvård, högskola och kommun – talar för att enskil-
da ledare inte har någon större betydelse. Ingen av de teorier som 
jag använder mig av tillmäter enskilda ledare någon avgörande roll, 
och här är det viktigt att inte acceptera den närmast mytologiska le-
darskapskult som managementrörelsen spritt omkring sig, även om 
denna nog för tillfället redan är på tillbakagång (Røvik 2008). Poggi 
(2001:42–43) pekar på att institutionaliseringen av makten i moder-
na stater i till exempel avpersonifierade funktioner och formaliserade 
regler leder till att individuella ledare saknar den betydelse som de har 
i ledarskapsmytologin. Samtidigt är det ändå ledare som reproduce-
rar den institutionaliserade makten, men de gör det genom de tekni-
ker de använder sig av. Makt måste definieras relationellt, såsom något 
som utövas, snarare än som en egenskap som någon har (jfr Foucault 
1980:94). Att människor underkastar sig denna makt beror på, som 
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Mann konstaterar i ovanstående citat, att de saknar kollektiva resurser 
att göra annat än att acceptera den, inte på att de saknar någon form av 
”ledaregenskaper”.

Managementbyråkrati som  
konflikthantering
Att förändringsmodeller och styrsystem från NPM-modellerna an-
vänds för att stärka och säkra organisatorisk dominans ter sig plau-
sibelt. Men är detta ett självändamål? Det är fullt tänkbart. Men 
fortfarande är de antaganden som presenterats här en smula allmän-
na och svepande. Jag vill hävda att det är ett speciellt problem med den 
kollektiva handlingen som managementmodellerna – med högst va-
rierande framgång, vilket jag ska återkomma till – används för att lösa, 
nämligen problemet med konflikter. Jag vill också hävda att detta är 
extra tydligt i det svenska fallet, vilket är en följd av hög delegerings-
grad och därmed sammanhängande risk för konflikter. Management-
idéerna är ”tysta” när det gäller politik, och den aspekt av politiken 
som är särskilt ”nedtystad” är just konfliktaspekten. Vi ser detta neg-
ligerande i förändringsmodeller och styrsystem såsom TQM, pro-
cesstyrning, projektledning och målstyrning, där möjligheten av 
intressen som befinner sig i konflikt med varandra verkar vara defi-
nitionsmässigt uteslutna. Inom det politiska området är målstyrning 
kanske det bästa exemplet – att politiskt styrda organisationer skulle 
kunna styras med entydiga mål förefaller vara ett sätt att komma runt 
eller bortse från politik (Rombach 1991). I kapitel 1 sågs detta som en 
del i vad Deborah Stone kallade för 1900-talets rationalitetsprojekt: 
”att rädda offentlig policy från politikens irrationaliteter och föröd-
mjukelser, med hopp om att i stället kunna skapa policy med hjälp av 
rationella, analytiska och vetenskapliga metoder”. Vi behöver emeller-
tid underbygga påståendet om NPM som en konflikthanteringsmetod 
tydligare, och jag gör det med ett enkelt exempel hämtat från högsko-
lors budgetstyrning. På så sätt kommer de plausibla men fortfarande  
en smula allmänna antaganden som gjorts rörande organisatorisk 
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makt att specificeras, och vi ser hur starkt förbundna politiska intres-
sen är med organisationers grundläggande funktionssätt.  

I Robert Birnbaums bok Management Fads in Higher Education: 
Where They Come From, What They Do, Why They Fail (2000) finns 
en bitvis roande genomgång av de olika managementtrender som 
svept över amerikanska högskolor sedan 1960-talet. Birnbaum har 
följt denna utveckling, först som administrativ chef, sedan som forska-
re, och hans kanske viktigaste slutsats är denna: managementtrender 
klarar inte av att hantera de politiska intressen som finns vid högsko-
lorna. Med detta menas förstås inte partipolitik, utan högskolornas 
organisatoriska politik, där olika nivåer och enheter frenetiskt försva-
rar sina intressen. Birnbaum går igenom flera trender som han menar 
har uppstått, skapat närmast religiös hänförelse, drivit fram förhasta-
de slutsatser om framgångar, för att sedan plötsligt och förvånansvärt 
snabbt falla i glömska. En av de trender som Birnbaum går igenom är  
”Zero-Based Budgeting” (ZBB), en 70-talstrend förknippad med 
Jimmy Carters guvernörstid i Georgia, och som fick nationell bety-
delse tack vare Carters upphöjelse till president över Förenta staterna 
1976. ZBB byggde på en starkt rationalistisk och resonabel föreställ-
ning om hur offentliga pengar bör användas: man skulle starta om ifrån 
noll och förutsättningslöst göra prioriteringar mellan olika använd-
ningsområden. Man skulle specificera mål, prioritera mellan målen 
och sedan finansiera uppfyllandet av de viktigaste i en fallande skala. 
Birnbaum (2000:54) citerar Hammond och Knott (1980) som säger:

Om vi skulle definiera rationalitet inom budgetering skulle vi komma fram 
till något liknande dessa förfaranden. Man skulle i själva verket kunna säga 
att sådana förfaranden förkroppsligar begreppet rationell styrning.

Utgångspunkten inom ZBB är inte ovanlig bland managementmo-
deller; exempelvis hävdade skaparna av modellen BPR (Business 
Process Reengineering) att den handlar om ”att börja om med ett 
tomt vitt papper” samt om att ”avfärda den konventionella visheten” 
(Hammer & Champy, citerade i Pollitt & Bouckaert 2004:160). I den 
svenska högre undervisningsmiljön skulle det alltså kunna handla om 
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att man frågade sig: vad är det viktigaste som vi bör göra vid högsko-
lan? Man skulle sedan kunna tänka sig någon form av rangordning:

•	Kärnverksamheten måste prioriteras: det innebär att först och främst  
satsa på undervisning och forskning.

•	Det måste självfallet finnas ett administrativt stöd och lednings-
funktioner för att klara av dessa uppgifter.

•	Det måste finnas bibliotek och IT-stöd avpassat till verksamhetens  
behov.

•	Det måste finnas lokaler där dessa aktiviteter kan bedrivas, men de  
bör vara kostnadseffektiva.

•	Vi måste också satsa på olika så kallade kringverksamheter; infor-
mationsaktiviteter, internationalisering och kontakter med närings-
livet är till exempel viktiga.

I själva verket finns emellertid inga sådana prioriteringsdiskussioner 
eller prioriteringar vid svenska högskolor, och troligen knappast vid 
några andra högskolor heller. Det som är mest slående i det svens-
ka resursfördelningssystemet är i stället att kärnverksamheten, som 
redan framhållits, får ta det som blir över när de andra verksamheter-
na har tagit sitt; den utgör en restpost. ”Prioriteringskedjan”, om man 
nu ska kalla det som sker för detta, är närmast omvänd – kringverk-
samheterna och det administrativa stödet får sina pengar först, lo-
kalerna och IT-systemen är inte användaranpassade (i stället måste 
användarna anpassa sig till de system som köpts in); kärnverksamhe-
ten måste också anpassa sig till det befintliga administrativa stödet, 
snarare än tvärtom. Detta sätt att fördela budgetposter följer ingen 
prioriteringslogik, utan är rutinartat, men självfallet avspeglar det 
vilka som har makt över organisationen. Det senaste uttrycket för ad-
ministrationens makt är det system för ”full kostnadstäckning” som 
införts på begäran av lobbyorganet Sveriges universitets- och högsko-
leförbund (SUHF), och som inneburit att högskolorna på eget ini-
tiativ kraftigt höjer kringkostnaderna för utbildning och forskning.  

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   187 2011-09-29   13.28



188 6. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

Det är nämligen inte kärnverksamheten som ska ha ”full kost-
nadstäckning” – det är ledningen och administrationen.

Man kan hävda att denna irrationalitet har sin grund i det nationel-
la tilldelningssystemet. På 1990-talet skapades, mer eller mindre god-
tyckligt, en ”prislapp” inom olika ämnen, vars förnämsta karaktär är 
att den skiljer sig enormt mellan olika ämnen. I budgetpropositionen 
2009 fördelades bland annat pengar enligt följande: en student inom 
media var värd mer än en halv miljon kronor; en medicinstudent var 
värd 130 000; en vårdstudent var värd 98 000; en tandläkarstudent var 
värd 94 000; en naturvetare och en tekniker var värd 90 000; en lärar-
student var värd 75  000; en journalist 72  000; humanister, samhälls-
vetare, jurister och teologer var bara värda 40  000. Tilldelningarna 
baseras inte på rationella analyser, utan på vad som fördelades året före. 
Det svenska tilldelningssystemet ligger därför väl i linje med den inkre-
mentella budgetering som Aaron Wildavsky (1964) identifierade som 
viktigare än rationell budgetering redan på 1960-talet. Historien är en 
viktigare prediktiv kraft när det gäller budgeten än några rationalistiska 
resonemang. Förutom att de stora skillnaderna i tilldelning leder till fusk  
(exempelvis att samhällsvetarstudenter vid tekniska högskolor ofta ges 
tekniktilldelning), leder det förstås också till betydande orättvisor på 
lokal nivå. Allt detta är belagt i rapporter från Riksrevisionen, men mät-
problemen är stora (Riksrevisionen 2009:25; Riksrevisionen 2010:4).

Men finns det då inte någon form av rationell styrning genom 
”pay for performance”, det vill säga de resultat som högskolorna upp-
når? Det system som finns idag gynnar kvantitet framför kvalitet 
genom en maximering av studenter som ska strömma igenom syste-
met. I dagsläget finns nya resultatindikatorer under utveckling som 
ska styra resurstilldelningen, inom forskningen till exempel antalet 
referee-granskade forskningsartiklar. Ett sådant system har funnits i 
Storbritannien i flera år (RAE – Research Assessment Excercise) och 
det har också en tendens att gynna kvantitet framför kvalitet. En bief-
fekt har varit att marginalisera de lärare som undervisar – exempel-
vis genom att ge dem kontraktsanställning i stället för fast anställning 
eller att rent av säga upp dem, oavsett hur bra lärare de är, eftersom de 
inte publicerar sig (Shore 2008). Någon rationalitet handlar detta inte 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   188 2011-09-29   13.28



1896. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

om – i stället handlar det om att ta enkla siffror som finns tillgängliga 
och sammanställa dem (jfr Broadbent 2007; Gregory & Lonti 2008):

Uppgifter om prestationer sammanställdes ofta mer för att de fanns att  
tillgå än för att de återspeglade något av betydelse (Birnbaum 2000:81).

Resultatindikatorerna följer med andra ord också ett slags inkremen-
tell logik. Mycket riktigt kan Birnbaum konstatera att systemet ZBB 
inte fungerade i den amerikanska kontexten. Även om det till äventyrs 
fanns högskoleledningar (vilket knappast är troligt) som verkligen 
hade ambitioner att genomföra systemet, så fungerade det inte. Var-
för fungerar inte en budgetering som utgör själva förkroppsligandet av 
rationella principer: sätta sig med ett blankt papper, gå igenom de vik-
tigaste verksamheter man har, sätta mål, samt allokera budgeten efter 
denna målhierarki? Svaret är att rutinen vinner över rationaliteten. 
Det är enklare att använda förra årets budget och göra minimala juste-
ringar, än att göra ett slags totalanalys av verksamheten som både kos-
tar och kanske till och med är omöjligt att göra med den (begränsade) 
kompetens som organisationen besitter. Detta svar ligger mycket nära 
nyinstitutionalismens, och är utan tvekan korrekt, men också begrän-
sat. För orsaken till att rutinen vinner över rationaliteten är i sin tur 
politisk. En företrädare för ZBB vid universitet i USA som Birnbaum 
citerar, säger så här:

Om en institution är mycket politisk, i bemärkelsen att centrala beslut 
fattas mer utifrån makt, egenintresse och politiska krafter inom och ut-
anför institutionen, då är ZBB bara att glömma (Harvey 1977 i Birn-
baum 2000:59).

De budgetposter som finns i en organisation såsom en högskola är 
inte bara rutinartade och svåra att ändra – de är framför allt ett slags 
investeringar i politiska intressen. Organisationsledningar varken kan 
eller vill utmana dessa intressen, och för övrigt är kanske organisa-
tionsledningarna de mest politiska av alla funktioner. Budgeten är där-
för först och främst en avspegling av politisk makt, snarare än rutin 
eller rationell budgetering och planering. I ett sådant fördelnings-
system finns lärare och forskare längst ner i makthierarkin; då spelar 
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det ingen roll vilken målhierarki man har eftersom makten är viktiga-
re än målen. Att många managementmodeller bortser från denna po-
litiska dimension skulle då kunna innebära att de inte i grunden kan 
förändra verksamheten. Detta är också vad Birnbaum hävdar. Snara-
re bidrar managementmodellerna till att osynliggöra verksamhetens 
politiska dimensioner. På ett retoriskt plan måste samtidigt organisa-
tionsledningarna framstå som att de gör rationella prioriteringar. Även 
detta är ett politiskt spel. Innebär det då att de managementmodel-
ler jag studerar i boken saknar betydelse? Inte alls, och här skiljer sig 
min analys från Birnbaums. Managementmodellerna genomförs inte på 
sina egna villkor, utan anpassas i stället efter organisationernas intresse-
baserade politik eller är ett sätt att hantera denna politik. Detta kan kan-
ske förefalla självklart, men så är det inte alls – som redan påpekats är 
förtigandet av organisationers politiska dimension i själva verket den 
mest genomgående tystnaden i alla managementmodeller. Som jag 
redan hävdat är grunden för managementmodellernas genomslag att 
de är verksamhetsoberoende, att de kan tillämpas av alla organisatio-
ner, överallt. Därför måste myten upprätthållas. Men skapar då inte 
detta en paradox? Managementmodellernas syfte är att komma bort 
från politiken och ersätta den med ett slags artificiellt beslutssystem. 
Men samtidigt riskerar de att utmana starka intressen – främst pro-
fessionella sådana – genom tillämpningen av den generella organisa-
tionsmodellen. Det är här som det blir komplicerat. Aaron Wildavsky 
karakteriserade de eventuella konsekvenserna av ZBB på följande sätt:

Nollbaserad budgetering är det ideala, ahistoriska informations-
systemet. Det förflutna, såsom det återspeglas i den grundläggande 
budgeten (vanliga förväntningar när det gäller storlek och typ av finan-
siering) avfärdas rakt av. Ingenting ska tas för givet. Allting ska vid varje 
ny budgeteringsperiod utsättas för noggrann granskning. […] Att säga 
att en budgetprocess är ahistorisk är att konstatera att den ökar antalet 
källor till misstag samtidigt som den minskar möjligheterna att korri-
gera misstagen. Om historien avskaffas är allting öppet. Gamla gräl blir 
nya konflikter. Både beräkningarna och konflikterna ökar exponenti-
ellt; det förra försämrar urvalet och det senare möjligheten att korri-
gera misstag. Allteftersom antalet oberoende variabler ökar, minskar 
förmågan att kontrollera framtiden, eftersom man utgår ifrån att det 
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förflutna inte innebär begränsningar för framtiden. Allteftersom miss-
troendet växer i samband med konflikten, minskar beredvilligheten att 
erkänna, och därmed korrigera, misstag. Att klara sig utan historien är 
lite som att avskaffa minnet – kanske smidigt för stunden, men pinsamt 
i längden (Wildavsky 2001:144).

Detta är alltså de tänkta – bland annat politiserande – effekterna av 
detta ”rationella” budgeteringssystem, om det hade genomförts. Om 
vi drar oss till minnes Hobbes centrala bidrag till konfliktforskning-
en handlade det just om detta: strävan efter att kontrollera framtiden 
ligger i grunden för mänskliga strävanden; ”förmågan att kontrollera 
framtiden”, som Wildavsky skriver, ligger i kärnan av Hobbes syn på 
politik. Och detta anknyter även till Schattschneiders banbrytande 
arbete om dagordningsmakt: ”politikens mest centrala problem är att 
hantera konflikter” (Schattschneider 1960:69), något som framför allt 
uppnås genom att definiera politikens alternativ (ibid.:66).

… makt har med framtiden att göra, med förväntningar, med hopp och 
rädslor. […] Hobbes hade rätt när han sade att det bara är människan, 
av alla djur, som kan känna morgondagens hunger idag. Vi kan se på 
makt (både makt i allmänhet och social makt i synnerhet) som ett sätt 
att konfrontera och kontrollera den ofrånkomliga känsla av ovisshet 
och osäkerhet som kommer ur vår medvetenhet om framtiden. […] 
Man hanterar de överraskningar som dyker upp allteftersom tiden går 
genom att just nu vara välsignad med förmågan att göra något i framti-
den. Vad den med makt kan göra inbegriper i sin tur att utfärda trovär-
diga hot mot motparten och, om det behövs, plåga eller beröva den 
andra något, men begränsas oftast inte till detta. Lekplatsdiktatorn som 
hela tiden skryter om sin förmåga att göra andra barn illa gör detta för 
att utkräva olika medgivanden från dem: att de ger honom deras godis, 
talar respektfullt till honom och så vidare (Poggi 2001:11–12).

En budget är alltså inte så mycket ett ekonomiskt planeringsverk-
tyg som ett sätt att skapa organisationspolitisk förutsägbarhet. Poggi 
fortsätter emellertid sin diskussion om makt som en process där 
framtiden kontrolleras med att konstatera att situationen där ”lek-
platsdiktatorn” utövar en direkt form av makt över de andra bar-
nen (och vice versa – att barnen gör direkt motstånd) är relativt  
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ovanlig – i sociala sammanhang är det i stället vanligare att denna typ 
av situationer anteciperas, det vill säga förebyggs, på olika sätt. Ante-
cipering är ett inom policyforskningen välkänt begrepp. Ofta disku-
teras exempelvis tjänstemannamakt i relation till politiker i termer av 
antecipering (Page & Jenkins 2005). Samtidigt är antecipering förstås 
svårstuderat, eftersom man inte vet om ett beteende eller en hand-
ling i själva verket handlar om att förebygga något annat. Ännu ef-
fektivare än antecipering är att ”forma viljan” hos dem som makten 
utövas på så att de känner att de vill göra det makthavaren efterfrågar. 
Makthavaren kan samtidigt osynliggöras; det är i stället ”systemet” 
som efterfrågar vissa beteenden. Denna ”vilja” kan dock vara flyktig, 
och kräver därför olika institutionella arrangemang, såsom rutiner  
och regler.

Därför skulle – som Wildavsky hävdar – införandet av ett helt nytt 
och rationellt sätt att budgetera resurser, leda till att historien förneka-
des och därmed den säkraste vägen att kontrollera framtiden (dvs. att 
göra som man gjorde tidigare). Det är hotet om framtida konflikter, 
inte rutinen, som leder till omöjligheten att budgetera rationellt, och 
det är detta hot som leder fram till ekonomiska styrsystem såsom re-
sultatenheter och styrningsreformer såsom att avskaffa lärarmajoritet 
(dvs. representativ demokrati) i högskolestyrelser. Institutionella nor-
mer utvecklas även de för att reglera konflikter. Vi talar alltså om en 
annan typ av rationalitet, nämligen den politiska rationaliteten, som 
ofta låter saker och ting förbli som de är så länge det finns en risk för 
att starka intressen kan utmanas. Den teori som jag finner mer plausi-
bel än de tidigare använda teorierna är därför att managementrefor-
mer handlar om organisationspolitik. Managementsystem används 
primärt för att antecipera konflikter genom att negligera dem, kamou-
flera dem, förflytta dem eller helt ersätta dem med hjälp av artificiel-
la beslutssystem, grundade i ”neutral” eller ”objektiv” kunskap, som 
kan omformas till rutiner och regler (Hodgson & Cicmil 2007). Detta 
innebär samtidigt ett osynliggörande av den mänskliga och sociala 
hierarkin till förmån för en artificiell hierarki av system (jfr Czarni-
awska-Joerges 1988). Det yttersta syftet förefaller vara att osynliggö-
ra makt. Applicering av managementsystem kan alltså uppfattas som 
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en ny form av styrning med regler. Samtidigt finns en risk att denna 
styrning stöter på ett organisationsinternt motstånd. De mest fram-
gångsrika managementreformerna är därför de reformer som lyckas 
förstöra arenor för organisationsinternt motstånd.

En viktig bakgrund till dessa hypoteser om organisationspolitik är 
den byråkratiförflyttning som det talades om i förra kapitlet, och som 
får politikförflyttning som konsekvens. Politik har klassiskt setts som 
en maktkamp rörande ”vem får vad, när och hur?”. Om politik är en 
kamp om resurser är det alltså inte märkligt att politiken flyttar när re-
surserna flyttas neråt i systemet via delegering eller decentralisering. 
Organisationsskapande, som vi ju redan konstaterat att management-
reformer handlar om, innebär att formellt standardiserade situatio-
ner skapas där utrymmet för mer informella förhandlingar minskar. 
Egentligen är idén alltså mycket enkel. En standardiserad situation 
skapas där konflikter förhindras innan de har uppträtt.

Detta är inte detsamma som att hävda att managementreformer 
överallt lyckas. Managementsystem genomförs för att komma bort 
från politiken, men de kan också, vilket Wildavskys i grunden kon-
servativa idé från citatet ovan påvisar, leda till en förstärkning av  
politik. Felet med de tidigare teorier som berörts – nyinstitutiona-
lism, governmentality och byråskapande – är att de inte fångar denna  
dynamiska process på det organisatoriska mikroplanet, men som gi-
vetvis är lika aktuell på makroplanet eftersom det är större reformer 
som ligger bakom. De två första teorierna överbetonar i stället struk-
turer utan att ta hänsyn till aktörslogik, medan den senare överbe-
tonar själviska motiv (som dessutom är svårbevisbara) och i för hög 
grad bortser från sociala sammanhang. Däremot är en viktig likhet 
mellan detta maktperspektiv och governmentality-perspektivet att 
försök att förflytta politik ligger bakom, i det senare perspektivet till 
platser som är oåtkomliga för offentlig kontroll (vilket är tydligt inom 
den marknadsskapande strategin inom NPM), medan det enligt det 
förra perspektivet snarare sker en förflyttning neråt inom ramen för 
det offentliga systemet. Vi ska nu återvända till mina fall för att både  
illustrera perspektivet och samtidigt visa att det finns kvarstå-
ende problem med konflikter som är svåra att hantera.
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Grundläggande analysenhet: organisationen som maktresurs och po-
litiskt system.

Organiserande begrepp: eliter, konflikter, ojämlikt fördelade or-
ganisatoriska resurser, individualisering 
som dominansstrategi, anteciperande 
reglering av konflikter, managementsys-
tem som artificiella beslutssystem.

Sätt att dra slutsatser: hur nya organisatoriska arrangemang 
gynnar organisatoriska eliter eller tidi-
gare undertryckta grupper i allians med 
eliten; hur nya organisatoriska arrange-
mang används för att undertrycka, reg-
lera eller förflytta konflikter; hur dessa 
arrangemang samtidigt osynliggörs 
genom hänvisande till externa regler/
standarder.

Hypoteser: 1) liksom inom nyinstitutionalismen  
fokuseras organisationsbegreppet som 
sådant, men här inte som institutio-
nell norm för att skapa legitimitet utan 
som maktinstrument, 2) liksom inom 
governmentality-teorin betonas de in-
dividualiserande dragen i management-
reformer, men här inte som uttryck för 
en styrningsteknologi, utan som ett 
medel att skapa organisatorisk domi-
nans, samt 3) managementreformer 
handlar således om att rekonstruera och 
konstruera organisatorisk dominans 
samt skapa förutsägbarhet.

Bevisföring: liksom i föregående teori är det svårt att 
belägga motiv. Bevisningen ägnas åt att 
undersöka hur reformer gynnar organi-
satoriska eliters intressen och hur kon-
flikter anteciperas i skapandet av nya 
system.  
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Universitetet – kvalitetssystem som 
konfliktreglerande strategi genom  
formalisering av externa regler
Som framgick i kapitel 3 genomfördes en stor decentraliseringsreform 
inom det svenska högskoleväsendet 1993. Högskolorna gavs ett ökat 
inflytande över sin resursfördelning, sin organisation och sina utbild-
ningar. Denna utveckling hade varit på gång under ett antal år efter att 
centralstyrningstrenden hade nått sitt största inflytande under sent 
1960-tal och tidigt 1970-tal. Vid x-universitetet genomfördes decentra-
liseringsreformen mot en bakgrund av svåra splittringstendenser. Uni-
versitetets tekniska högskola, lärarhögskola samt ekonomiutbildningar 
ville alla bryta sig ur universitetet och forma fristående enheter. Speci-
ellt självständighetssträvandena från den tekniska högskolan ledde till 
stora konvulsioner. En före detta prorektor utpekar denna strid som 
den viktigaste bakgrunden till universitetets senare satsning på strate-
giskt ledarskap och enhet under senare delen av 90-talet (se kapitel 3):

En fråga som har gått igenom nästan hela den här tiden har varit de in-
terna relationerna till tekniska högskolan. Med denna fråga ställdes 
det på sin spets, vad är ett universitet? Hur ska x-universitetet formas? 
Ska det anses vara byggklossar som ligger var för sig eller ska det vara 
en byggnad som man ser som en helhet? Och den diskussionen påver-
kade säkert andra frågor också. Och alla fakulteterna ställde ju upp då 
bakom rektor, och det var rektor som drev det. Man fick då så småning-
om ta beslut i styrelsen att nej, tekniska högskolan ska inte skiljas från 
universitetet. Och orsak eller verkan på detta kan nog diskuteras, men 
en effekt av det kom att bli att man tittade på helheten igen, mer än att 
bara lägga ihop delarna (f.d. prorektor).

Man kan tillägga att tekniska högskolans rektor reserverade sig mot 
beslutet i universitetsstyrelsen. Vikten av universitetets strategiska 
enhet betonades också särskilt i rektors underlag för beslutet, där 
även rädslan för en dominoeffekt tydligt framträder:

[Man kan inte] bortse från den prejudikatverkan som en uppdelning 
universitetet/tekniska högskolan – eller någon federationsbildning 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   195 2011-09-29   13.28



196 6. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

mellan dessa två – skulle få för resten av universitetet. De områden/delar 
av områden, vars förhållanden i vissa avseenden kan liknas vid tekniska 
högskolans, är de som har en stark identitet omkring en yrkesutbildning, 
t.ex. medicinarutbildningen och ekonomutbildningen. Om även dessa 
och eventuella andra områden skulle tillåtas lämna universitetet skul-
le det innebära en väsentlig försämring av det som rektorsämbetet vill 
värna om, nämligen möjligheten till integrering med breda urvalsmöjlig-
heter inom både utbildning och forskning (rektors förslag 1993).

Med denna historiska konflikt i bakgrunden framstår många av de or-
ganisationsskapande initiativ som togs från och med 1993 i ett nytt 
ljus. För det första ges en tydlig fingervisning om varför universite-
tet har kommit att värdera symboliska manifestationer av enhet så 
högt (se exemplet med informationsenheten i kapitel 1, samt kapitel 3).  
Universitetets varumärke, grafiska profil, informationspolicy och stra-
tegiska plan är symboliska manifestationer som skapas mot en his-
torisk bakgrund av fragmentering och splittringstendenser. Ju mer 
splittrad organisation, desto mer behov av symbolisk enighet. Som 
antyddes i första avsnittet av detta kapitel är likheterna med till exem-
pel nationella identiteter härvidlag tämligen stora.

För det andra, och viktigare, har ekonomisk och politisk makt 
koncentrerats till organisationsledningen, trots allt tal om decentra-
lisering. Åtminstone har en sådan maktkoncentration varit avsikten, 
vilket också redan framgick i kapitel 3. Högskolestyrelserna i Sverige 
har förlorat sin lärarmajoritet och har i stället en majoritet av externa 
så kallade ”allmänrepresentanter”, mestadels från politik och närings-
liv. Vid x-universitetet har detta lett till en drastisk minskning av kon-
flikterna i styrelsen, om man jämför med 1980-talet, och det finns 
skäl att misstänka att utvecklingen ser likartad ut vid andra svens-
ka högskolor. I den aktuella ”autonomireformen”, genomförd 1 janu-
ari 2011, blir det även frivilligt med fakultetsstyrelser, vilket innebär 
att det inte heller behöver finnas lärarmajoritet på denna lägre nivå. 
De formella beslutsarenorna vid universitetet blir därmed mindre 
och mindre av konfliktarenor. I samband med att styrelserna förlo-
rar sin laddning blir de också mer av symboliska förankringsorgan för 
universitetsledningarna.
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Samtidigt sker en informalisering av beslutsmakt i och med  
att makten i allt högre utsträckning utövas genom olika former av  
informella ledningsgrupper. Det är lätt att se att det är enklare att undvika de 
utbrytningsförsök som präglade x-universitetet i slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet med ett sådant system. Genom informel-
la organ är det lättare för chefsnivåerna vid universitetet och fakulte-
terna att komma överens, utan konflikter som spelas upp inför öppen 
ridå. Det som också sker är en avdemokratisering av organisationen 
eftersom lärare och forskare inte längre har vare sig informella eller 
formella organ för inflytande. Slutligen har universiteten fått starkt 
ökande makt över resursallokeringen. Denna utökade makt kom att 
utnyttjas snabbt av ledningen vid x-universitetet till att ge den teknis-
ka högskolan ekonomiska kompensationer (ett flertal intervjuer med 
före detta ledare bekräftar detta). Den decentraliserade resursalloke-
ringen har möjliggjort sådan kompensation, men den innebar fram-
för allt ökande makt för den centrala administrationen. Institutioner 
och fakulteter omformades i mitten av 1990-talet till resultatenhe-
ter, vilket innebar företagsmässiga krav. Som redan har framhållits får 
 utbildningen sina pengar först efter det att andra nivåer har fått sina  
resurser. Detta innebär att centrala funktioner – lokaler, administra-
tion, IT etc. – har stärkts på grundutbildningens bekostnad.

På vilket sätt bidrar kvalitetsstyrningen till denna interna organi-
sationspolitik? I kapitel 3 framgick att kvalitetsstyrningen signalerar 
status, enhet och integration, samt att den skapar möjligheter till cen-
tralisering genom ökande dokumentations- och återrapporteringskrav. 
Med det makt- och konflikthanteringsperspektiv som presenterats här 
finns det möjlighet att kasta ytterligare ljus över kvalitetssystemets  
relation till den organisatoriska makten. Som nämnts har de formella 
arenorna för beslutsfattande urvattnats på konflikter. Företrädare för 
professionen förlorar sin styrelsemajoritet och det blir frivilligt med 
fakultetsstyrelser. Beslutsmakt utövas i stället i informella lednings-
grupper. Samtidigt med denna informalisering av makt och beslut sker 
emellertid en formalisering med hjälp av managementsystem. Kvali-
tetsstyrningen är ett exempel på ett artificiellt beslutssystem som er-
sätter äldre former av mer informella förhandlingar kring kvalitet inom 
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ramen för professionen. Europeiska standarder av målstyrningskarak-
tär, inte bara på kvalitetsområdet utan inom hela det högre utbild-
ningsområdet inom ramen för Bolognaprocessen, ersätter denna typ 
av informella förhandlingar (jfr Hodgson & Cicmil 2007; Skolnik 2010). 
På detta sätt ersätts organisationspolitiken med neutral/objektiv kun-
skapsstyrning, en avpolitisering som ofta också betonas av företrädare 
för governmentality-skolan:

Den sammansättning av aktörer, makter, institutioner och kunskaps-
organ som utgör expertisen har kommit att spela en avgörande roll när 
det gäller att etablera styrningens möjlighet och legitimitet. Experter 
inger ett hopp om att regleringsproblemen kan avlägsna sig från poli-
tikens omtvistade domäner och flytta över till sanningens lugna, förfö-
riska område (Rose & Miller 1992:188).

Sett på detta vis är det inte bara högskolorna som organisationer utan 
hela regleringsfältet som avpolitiseras och förs över i en process som 
är (medvetet) oåtkomlig för nationella politiker. Men som vi har varit 
inne på är inte de enskilda högskolorna hjälplösa subjekt, utan tvärtom 
drivande i denna utveckling. Skälen till att högskoleledningar anam-
mar dessa standarder är inte att de leder till bättre utbildningar eller 
en mer målstyrd högskola, utan att de förefaller att göra det enkla-
re att kontrollera vad som sker och vad som kommer att ske inom or-
ganisationen. Att det sedan går att göra karriär på dessa reformer är 
ytterligare en vinst. Vi har sett att tekniska högskolan vid x-universi-
tetet utvecklat en egen variant av karriär grundad på kvalitetsinsatser, 
som kan sägas ligga i linje med viljan att markera självständighet. Men 
vi har även sett att ekonomihögskolan vid x-universitetet har anpassat 
sig till en professionsbaserad standard – EQUIS. Även här är ett inci-
tament att kunna kontrollera organisationen även om det också finns 
andra incitament inom professionen, men inte minst inom näringsli-
vet som tagit en aktiv del i EQUIS-utformandet, som handlar om att 
kontrollera innehållet i utbildningarna. Som redan påpekats innebär 
EQUIS också den fördelen att den försvarar professionella intressen 
mot överordnade styrambitioner. Även om det finns betydande ele-
ment av särkoppling i kvalitetsstyrningen vid x-universitetet (dvs. saker 
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genomförs inte som planerat, eller systemet är till och med en kom-
pensation för att kvaliteten i realiteten brister), går det inte att hävda 
annat än att genomförandet av kvalitetsstyrningen så här långt har 
varit lyckad. Genom tillämpandet av utomorganisatoriska standarder 
(vad jag kallar artificiella beslutssystem) uppnås sammanfattningsvis  
följande: 

•	Auktoriteten bakom beslut förläggs utanför organisationen (distan-
sering/förflyttning), dels i kvalitetssystemen som sådana och dels 
bland de aktörer som ställer krav på (Högskoleverket, EU) eller för-
ordar (ENQA) kvalitetssystem. På så vis förflyttas ansvar och even-
tuella konflikter från organisationen.

•	Auktoriteten påstås vara neutral och objektiv – intern organis-
ationspolitik ersätts med extern kunskapsstyrning. 

•	En förutsägbarhet skapas. Kontroller kommer att ske oavbrutet i 
framtiden och kan inte förhandlas eftersom det rör sig om ett ”system” 
snarare än en vag ”ledningsidé” som man kan göra motstånd mot. 

•	Det framstår tydligt vem som bestämmer (systemet tydliggör den 
formella hierarkin), vilket vi redan varit inne på i kapitel 3. Systemet 
med validering, liksom krav på dokumentation och återrapporte-
ring signalerar att ledningen kontrollerar organisationen. 

•	Universitetets karaktär av enhetlig organisation (den tillämpar ett  
enhetligt ”system” och är utvärderingsbar) förstärks, vilket även är 
en fördel med EQUIS-systemet för ekonomihögskolan lokalt. 

Hela kvalitetssystemet inom europeisk högre utbildning svarar såle-
des på incitament från högskoleledningar att ta kontrollen över sina 
organisationer – annars skulle inte systemet genomföras. System som 
ingen har intresse av genomförs inte såvida inte tvång används. Argu-
mentet kan generaliseras till andra former av NPM-tekniker som in-
förs vid svenska högskolor idag, exempelvis mål- och resultatstyrning 
(som tidigare bara har funnits på pappret). Målstyrning blir ännu ett 
organisationspolitiskt sätt att låtsas som att politik, i form av intresse-
konflikter, inte finns. De nationella konflikter som inträffat kring detta 
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kvalitetssystem i Sverige under de senaste åren är samtidigt en ren 
maktkamp mellan styrningsaktörer – högskolorna själva, deras lob-
byorgan (SUHF), Utbildningsdepartementet och Högskoleverket.  
De berör egentligen inte innehållet i kvalitetsstyrningen, utan vem 
som ska sätta dagordningen. Utgången av maktkampen är inte klar  
(se Brandell & Kim 2010), men det är åtminstone uppenbart att det 
inte är myndigheten – Högskoleverket – som bestämmer. Att Hög-
skoleverket definitivt inte är i överläge bevisas av att såväl dess kansler 
som dess utvärderingschef under senare år avgått i protest. I den se-
nares fall handlade det om en uttrycklig protest mot att högskolorna 
själva (via SUHF) gavs ett orättmätigt inflytande över det nya kvali-
tetssystem efter vilket de senare skulle bli utvärderade:

SUHF påverkar idag departementet och Högskoleverket på ett otill-
börligt sätt. De som ska bli utvärderade kontrollerar utvärderingens 
form. Detta är inte acceptabelt (intervju med f.d. utvärderingschef vid 
Högskoleverket).

Vilka är då intresserade av den nya makt och kontroll som kvalitets-
systemet ger? Först och främst ska betonas att vi här alltså har att göra 
med en komplex förening av decentralisering(politisk stimulans), his-
torisk fragmentering, möjlighet att vinna yttre status och prestige, 
samt incitament att informalisera politisk makt och formalisera extern 
standardisering, vilket gör det delvis malplacerat att tala om tydliga 
aktörsintressen. Vi har att göra med en organisationslogik snarare än 
en aktörslogik. Som redan framhölls i kapitel 3 finns det dock incita-
ment även för ”vanlig” personal att göra insatser inom kvalitetssyste-
met. Men det som främst är intressant – och som antyddes i slutet av 
förra kapitlet – är att nya administratörspositioner har blivit betydel-
sefulla vid svenska universitet och högskolor. Det ligger en ny typ av 
status i ledningsuppgifter och ledande administrativa uppdrag, vilket 
inte minst visar sig i lönenivåerna för dessa grupper. Den traditionellt 
mest statusfyllda professionen vid svenska högskolor – professor – får 
således idag se sig förbisprungen av enhetschefer inom administra-
tionen. X-universitetets löneutveckling kan användas som illustrativt  
exempel på utvecklingen: 
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Chefskap inom administrationen gav alltså en lön på adjunktsnivå så 
sent som vid millennieskiftet. Idag har de nyskapade chefstjänsterna 
lämnat adjunkterna långt bakom sig, och tävlar i stället med professo-
rer och lektorer. Projektledarna inom administrationen är snart ifatt 
lektorerna, och det är intressant att se hur lukrativt det var att byta ut 
titeln avdelningsdirektör mot avdelningschef. I detta ljus framstår det 
som att ett viktigt ändamål med administrativa reformer och nyskapa-
de funktioner är att gå upp i lön. 

Dessa nya chefspositioner bekläds delvis av en ny administra-
törskader, ofta med mer avancerade utbildningar bakom sig än äldre 
administratörer. Som nämndes tidigare rekryterades ledande ad-
ministratörer förr ofta från den egna högskolan och den egna pro-
fessionen, varvid dessa administratörer förstås kunde ses som en 
förlängning av det professionella intresset. Även om det inte existe-
rar någon forskning på detta område är det mer än troligt att fler le-
dande administrativa positioner idag innehas och till och med skapas  
av personer med specialutbildning för sin administrativa funktion. 
Mellan 1995 och 2007 har de administrativa chefspositionerna vid 
svenska högskolor mer än fördubblats, och antalet administrativa che-
fer har ökat med 72 procent. Även om också administratörer och lärare 
generellt har blivit fler, ligger dessa gruppers ökning långt från denna 
siffra (se föregående kapitel). Det ligger kort sagt i dessa gruppers – 
ledningen och de nya administratörerna – intresse att öka sin makt 
över organisationen på ett annat sätt än tidigare, då dessa grupper sna-
rare såg sig som en del av och en beskyddare av den akademiska pro-
fessionen. Möjlighetsfönstret för denna förändring har alltså skapats 
av decentralisering, och det maktvakuum som en sådan decentralise-
ring skapar (jfr Askling m.fl. 1999). Så här uttrycker sig en planerings-
chef vid x-universitetet, som för övrigt varit ansvarig för införandet av 
processbaserad organisering av liknande typ som vid kvinnokliniken 
inom administrationen vid detta universitet, rörande varför det före-
kommer så lite av direkt managementspråk vid svenska högskolor:

Ja, jag tror ju att det beror på att man tycker att man är så unika på uni-
versitetet, och förstår inte att man har jättemycket att hämta från om-
världen. Och då tror jag att det blir ju så att det finns ju inte mycket 
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forskat på hur man styr universitet och högskolor, men det finns gigan-
tiskt när det gäller kommuner och landsting. Och sen så kanske man 
inte känner sig så hemma i dom här olika liksom teorierna, New Public 
Management, det tycker man är kommuner och landsting, men du kan 
titta på dom teorierna och se vad det går att göra vid universitetet och 
så känner du igen dig.

Vi ser alltså att administrationen har en ledande roll när det gäller 
införandet av den generaliserade organisationsmodellen vid univer-
sitetet. X-universitetet är inte längre en unik organisation, utan en or-
ganisation som kan styras på samma sätt som en annan myndighet 
eller ett företag. I denna förändring är ledningen och administratio-
nen de tydligaste intressenterna, vilket bekräftar kapitelinledningens 
betoning av managementreformer som ett sätt att hantera styrning 
av professioner. Men den huvudsakliga argumentation som bedrivits 
här är att x-universitetet, med en historia av organisatorisk fragmen-
tering, inför managementreformer av centraliserande och konflikt-
hanterande skäl. Införandet av kvalitetsstyrning motsvarar perfekt det 
som i förra avsnittet stipulerades, att managementsystem såsom ex-
ternt givna artificiella beslutssystem kan neutralisera konfliktnivån 
inom organisationen. Men som redan antytts behöver inte alla mana-
gementreformer vara lika lyckade. 

Kvinnokliniken – kvalitetsstyrning som 
försök till utmanövreringsprocess
Ett annat fall av kvalitetsstyrning är det som beskrevs i kapitel 4 
på kvinnokliniken. Processorganiseringen beskrevs där som ett slags 
mikrorationalitet som underkastade alla processer målstyrning, lik-
som genomlysning, utvärdering och dokumentation. Sett med de 
glasögon som presenteras här bör emellertid processtyrningen ses 
som en reglering av det som tidigare varit oreglerat och en rutinise-
ring av det som tidigare ej varit rutinartat. Processtyrningen, som lik-
som många andra innovativa managementidéer sägs vara ett sätt att 
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komma bort från formella regler, kan bara tillämpas när den i prakti-
ken översätts till regler. Byråkratiseringen sker för att kunna kontrol-
lera organisationen och undvika förhandling och konflikt. Läkarnas 
opposition har uppmärksammats, liksom processorganiseringen som 
ett slags alternativ hierarki till den hävdvunna inom vården. Men även 
annan professionell ”tyst” kunskap, bland exempelvis barnmorskor, 
utmanas och standardiseras genom detta arbete. Som konstaterades 
i kapitlet finns också mer eller mindre ”tyst” motstånd mot olika re-
former i organisationen bland dessa grupper. Processtyrningens syfte 
är att ersätta denna ständigt pågående konflikt med ett standardiserat 
system, som på samma vis som inom högskolesystemet har fördelen 
att vara ett artificiellt beslutssystem vars grund befinner sig utanför or-
ganisationen. Framgången i mitt studerade fall är begränsad eftersom 
läkarna inte förefaller delta. Precis samma incitament ligger bakom 
Socialstyrelsens och andra nationella styrningsaktörers (SKL, SIQ) 
tillämpning av kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningen innebär en in-
strumentalisering av kunskap, det vill säga Socialstyrelsen använder 
sig av managementmetoder för att öka sin styrning av sjukvården i en 
situation där direkt och ingripande styrning inte är möjlig eftersom 
myndigheten själv inte är huvudman. Socialstyrelsen förankrar dessa 
metoder inom ramen för det intellektuella normsystemet (evidensba-
serad) ”kunskap” där den förmenta objektiviteten är till för att täcka 
över det faktum att det egentligen rör sig om konflikter om makt. 
Dock framgår maktambitionen tydligt i Socialstyrelsens nya avdel-
ning för ”Kunskapsstyrning”.

Samtidigt är ändå inte kvalitetsstyrningen vid kvinnokliniken ett 
lika ”lyckat” exempel på managementbyråkratins seger som univer-
sitetsfallet. Detta beror paradoxalt nog på det engagemang hos perso-
nalen som mobiliseras. Vi har redan noterat att två hierarkier utmanar 
varandra inom sjukvården (ja, det finns egentligen tre: den formellt 
politiska – som inte berörs här – den administrativa och den profes-
sionella), vilket skapar en ständigt pågående konflikt. Fördelen med 
kvalitetsstyrningen inom högskolan är att den inte skapar eller krä-
ver något engagemang hos fler än ett mycket begränsat antal personer; 
särkopplingen skapar en funktionell arbetsfördelning. Som jag redan 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   204 2011-09-29   13.28



2056. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

visat försöker emellertid kvalitetsstyrningen vid kvinnokliniken (lik-
som vid den andra kvinnokliniken, vars pamflett berördes) skapa ett 
engagemang, en vi-känsla och en mobilisering – framför allt av tidiga-
re underställda grupper i sjukvårdshierarkin. Detta skapar en politisk 
och även moralisk kraft (se kapitel 9) som samtidigt är förenad med 
vissa framtida risker. Konfliktkänsligheten är stor på kliniken, och ex-
empelvis framgick det att det var känsligt att välja processledare bland 
personalen; i stället har enhetscheferna också fått bli processledare. 
Allt ledarskap som inte utgår från den legitima organisationshierarkin 
får anses som känsligt. Man kan fråga sig vad som händer med detta 
engagemang och denna konfliktkänslighet om ledarskapet plötsligt 
skulle bytas ut. Å andra sidan har kliniken ett stöd i landstingets 
ledning, framför allt kvalitetsenheten. När det gäller landstingsled-
ningen och kvalitetsenheten kan exakt samma fördelar med kvali-
tetsstyrningen anföras som i universitetsfallet, – auktoriteten bakom 
beslut förläggs utanför organisationen (Socialstyrelsen, men även in-
tresseorganisationer såsom IHI, SKL och SIQ), auktoriteten påstås 
vara neutral och objektiv, en förutsägbarhet skapas, det framkommer 
vem som bestämmer samt att landstingets karaktär av enhetlig organi-
sation förstärks. 

Frågan som måste ställas är om kärnverksamheten bättre har lyck-
ats försvara sina intressen i landstingsmiljön? Är kanske vårdens kärn-
verksamhet svårare att bortse ifrån? Kan det exempelvis tänkas att 
vården handlar om livsviktiga processer, vilket knappast högskoleut-
bildningar kan ses som? Kan det tänkas att professionerna inom vår-
den har ett större medialt genomslag än högskolans professioner?  
Få medlidande blickar riktas troligen mot välbetalda högskolelära-
re och forskare från allmänheten. Otvivelaktigt är det så att kärnverk-
samheten slukar en betydligt större andel resurser inom sjukvården än 
inom högskolesektorn. Det räcker med att jämföra satsningarna på lo-
kaler inom dessa områden för att se att sjukvården inte kan kosta på 
sig samma lyx som högskolor.

Även inom vården kan man förvisso göra karriär på manage-
mentreformer och de nya funktioner (vårdutvecklare, projektleda-
re, processledare etc.) som hör ihop med dessa reformer. Frågan är 
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emellertid om reformerna genomförs för att öka ledningens – eller 
andra organisatoriska eliters – makt. Vi såg i landstingsexemplet att  
det snarare var andra aktörer på nationell nivå – Socialstyrelsen, SKL, 
SIQ – som intresserade sig för managementreformer, kanske för att 
kompensera sin oförmåga till direkt ingripande styrning. Emeller-
tid strävar även landstingsledningen i mitt studerade landsting efter 
större kontroll över professionen. Landstingsledningen håller konti-
nuerliga stormöten med klinikledningarna och det finns medicinska 
programgrupper som leds och styrs av landstingets planeringschef, 
en före detta läkare som gjort karriär på kvalitetsstyrningsreformer. I 
båda dessa sammanhang sker en styrning där de olika klinikerna för-
väntas anamma ett förbättringsorienterat arbetssätt i linje med de 
idéer som proklameras av landstingets kvalitetsenhet. Denna enhet 
som har ett stort genomslag även nationellt och internationellt befin-
ner sig nära landstingets ledning. Det är således ett krav att nya verk-
samhetschefer inom landstinget arbetar processorienterat, på det sätt 
som rekommenderas av kvalitetsenheten. Här har vi ett exempel på en 
organisatorisk ”utmanövreringsprocess” av den typ som diskuterades 
i inledningen till kapitlet, där presumtiva verksamhetschefer från lä-
karkåren måste visa sig lojala mot kvalitetsstyrningen. Knäckfrågan är 
hur den traditionella ekonomistyrningen ska sammanföras med pro-
cesstyrningen, men prestationsbaserad resurstilldelning (byggd på 
några enkla kvalitetsmått) har (sedan 2009) börjat tillämpas i liten 
skala. Det framstår emellertid som att det finns två skäl till att lands-
tingets försök att centralisera och öka sin makt med hjälp av manage-
mentreformer har viktiga inskränkningar.

För det första är läkarprofessionen starkare än lärar- och forskar-
professionen vid högskolorna. En läkare tjänar genomsnittligt långt 
mer än en professor, och administratörsgrupperna kan inte alls på 
samma sätt utmana läkarna status- eller lönemässigt. Det bör dock 
nämnas att det innebär ett rejält lönelyft för en sjuksköterska att 
börja arbeta som vårdutvecklare, vilket är en vanlig position i mitt 
studerade landsting. Men inte ens en icke-läkare som blir verksam-
hetschef tjänar lika mycket som en vanlig läkare. Läkarna behåller  
i större utsträckning makten över sin kärnpraktik, både över kunskap 
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och över forskning, men även i stor utsträckning över sina arbetstider. 
Läkarna formar också fortfarande en parallell hierarki till den admi-
nistrativa professionen, med överläkaren som det högsta steget, och 
det är tveksamt om exempelvis sjuksköterskor som blir verksamhets-
chefer förmår sätta sig över denna alternativa hierarki. Vi såg i exem-
plet från kvinnokliniken att det otvivelaktigt var verksamhetschefens 
höga status som läkare som legitimerar hennes många organisations- 
och styrningsreformer (i den utsträckning som de andra läkarna vid 
kliniken uppfattar vad som händer). Vi har därmed tecken på en hit-
tills oavslutad maktkamp mellan två typer av hierarkier. Detta gör vår-
den till en mer (potentiellt) konfliktfylld arena, där den pamflett som 
analyserades i kapitel 4 utgjorde ett tydligt exempel på denna makt-
kamp i sina försök att förtiga att den traditionella hierarkin existerar. I 
den mån som kvalitetsstyrningen utmanar den gamla hierarkin har vi 
här alltså snarare ett tecken på en politisering av organisationen än att, 
som i högskolefallet, organisationen avpolitiseras.

För det andra befinner sig den politiska styrningen och kontrol-
len på betydligt närmare håll i landstingsfallet än vad som är fallet 
vid högskolan. Decentraliseringen av högskolesektorn och skapan-
det av formella styrelser med mest symbolisk betydelse gör det oklart 
för överordnade beslutsfattare vad som egentligen sker. Utbildnings-
departementet och Högskoleverket (med ett antal hundra anställ-
da i Stockholm) förväntas ha kontroll över vad som händer och 
sker i en sektor med 40  000 anställda runt om i landet. Det säger 
sig självt att denna kontroll blir svår att upprätthålla i ett sådant sys-
tem, när samtidigt en stor del av det reella innehållet har decentra-
liserats. Många av reformerna under senare år kan därför ses som 
( fåfänga) försök att återta denna kontroll. I praktiken har högskolor-
na (framför allt de stora) själva makten, samtidigt som granskning 
saknas. Detta ska inte tolkas som att beslutsfattare har särskilt stor 
insyn i vad som händer och sker ”på golvet” i landstinget. Exempel-
vis såg vi att man i landstinget i början av 90-talet kom överens om att 
 politikerna skulle avhålla sig från organisationsstyrning. Men detta är  
en lokal överenskommelse som kan brytas. Ansvariga beslutsfattare 
finns trots allt på närmare håll. Detta ska inte tolkas som att styrningen 
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är mer effektiv i denna miljö, men den administrativa ledningen kan i 
alla fall inte ”härja fritt” på det sätt som den kan vid universite-
tet. Detta avstånd till politisk kontroll kommer jag att återkomma 
till som en av de mest väsentliga frågorna när det gäller ”tämjande”  
av managementbyråkrati.  

Stadsdelsfallet – projektledning  
som problem
Slutligen har vi det mest svårtolkade fallet så här långt, nämligen pro-
jektledningen i min studerade stadsdel och kommun. Jag kommer att 
ägna mig mer åt detta fall i kapitel 7 och 8. Som omtalades i kapitel 5 
förefaller managementreformer ”fastna” på ett relativt ytligt plan i den 
kommunala miljön, åtminstone den som jag har undersökt. Någon 
förutsägbarhet skapas knappast, snarare en hög grad av oordning,  
åtminstone om man ser på saken ur stadsdels- och kommunledning-
ens perspektiv. Processtyrning talas det även här om, men talet känns 
betydligt mer oseriöst. Kommunen är en diversehandel på ett helt 
annat sätt än högskolan och landstinget; det finns ständigt olika frå-
gor och problem att beakta, vilket leder till ett mer selektivt fokus på 
olika reformer. Samtidigt finns en likhet med de båda andra fallen i 
att en extern standard – i det här fallet projektlogiken skapad av EU – 
skapar viss förutsägbarhet och organisering. I det här fallet är besluts-
systemet alltså inbyggt i styrsystemet, vilket skapar förutsägbarhet i 
så måtto att ordningen är icke-förhandlingsbar. Det ligger ett mått av 
ordning över att EU-logiken styr den dagordning som kommunen har 
att anpassa sig efter, men ordningen är ändå mer komplex eftersom 
det är en horisontell ordning som kräver samarbete, medan kvalitets-
styrningen har en tydligt vertikal karaktär. Projektledning ses vanligen 
som en form av implementering, men jag menar alltså att den externt 
givna projektlogiken snarare ersätter beslut inom organisationen.

Kopplat till det kommungemensamma identitetsprojektet ”stads-
utveckling” verkar projektledningen vara en viktig hävstång för 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   208 2011-09-29   13.28



2096. OrGAnISATOrISK MAKT Och KOnFlIKThAnTerInG …

förändring. Projekt som sådant förenar innovation med rationell 
(målstyrd) organisering. Den konfliktundvikande strategi som möj-
ligen finns i användandet av projektorganisering är att saker som inte 
riktigt får plats någon annanstans samlas upp av projekten (vi åter-
kommer som sagt till detta i de senare kapitlen). Samtidigt finns 
en frustration över den rörighet som detta leder till. I nuläget (dvs. 
de allra senaste åren) verkar syftet i min studerade stadsdel snarare 
vara att byråkratisera projektverksamheter, det vill säga göra om dem 
till vanliga verksamheter i stället. Det paradoxala inträffar då att ett 
”lyckat” projekt blir ett projekt som är så likt vanlig verksamhet som 
möjligt. Men detta synsätt är måhända främst hierarkins eget. Orga-
nisationsledningen har kommit fram till att den måste ”tämja” den 
komplexitet som den påtvungna projektformen skapar, och de där-
med möjligen förbundna, alternativa hierarkier som kan skönjas. På 
kommuncentral nivå är denna centraliseringsprocess ännu tydligare, 
och den ligger väl i linje med utvecklingen i andra svenska storstäder 
som utvecklat stadsdelar, för att sedan gå tillbaka till mer centralstyr-
ning. I skrivande stund vill även kommunen minska antalet stadsde-
lar. Det förefaller dock som att projektledningen spelar en ännu större 
roll i den kommunala organisationens horisontella dimension, snara-
re än den vertikala som är av störst betydelse för landstinget och uni-
versitetet. Även konflikter i organisationens omgivning – på andra 
sidan organisationsgränsen – verkar här viktiga att neutralisera genom  
avspeglande och inkorporering. Det förefaller alltså, sammanfatt-
ningsvis, som att den konfliktneutraliserande strategin som projekt-
ledning används för i kommunen är mer utåtriktad.

Det finns två anledningar till att projektledning inte får samma 
konfliktreglerande betydelse i kommunen som kvalitetsstyrningen 
i universitetsfallet, och delvis i landstingsfallet. Den ena anledning-
en är identisk med landstingsfallet: avståndet till politisk kontroll är 
inte lika stort som i universitetsfallet. Förvisso har det redan påvi-
sats att projektverksamheten är helt tjänstemannadominerad. Men 
för det första finns tjänstemännen på flera olika nivåer och i flera 
olika typer av organisationer med olika typer av organisatoriska  
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logiker. Främst är det viktigt att betona att den kommungemensamma 
nivån och stadsdelsnivån är två olika typer av tjänstemannaorganisa-
tioner, där stadsdelen – naturligt – vill utveckla sin autonomi, medan 
den kommuncentrala nivån – lika naturligt – vill att alla stadsdelar ska 
kunna styras på samma sätt. Detta senare är själva grundorsaken till 
att många politiker helt vill slopa stadsdelarna. För det andra befinner 
sig politikerna trots allt nära verksamheten. De är, om de så vill, fria att 
ägna sig åt en ingripande organisationsstyrning, vilket de också regel-
bundet gör. De olika tjänstemannaprojekten befinner sig i politikens 
”skugga”. Politikerna skulle när som helst kunna besluta sig för – även 
om inget tyder på detta – att kortsiktiga projekt inte är någonting att 
satsa på.

Den andra anledningen är att projektverksamheterna långt ifrån 
har samma hierarkiska uppbackning som i universitets- och lands-
tingsfallen. Ofta är projekten snarare problematiska ur ett hierarkiskt 
perspektiv. I och för sig finns ingen stark professionell grupp – som 
 läkarna i landstingsfallet – som kan motsätta sig projektledning. Men 
företrädarna för projektverksamheter är inte heller särskilt starka – 
de är ofta utspridda, bärs upp av så kallade ”eldsjälar”, och även om 
de ofta backas upp genom sina nätverk och goda kontakter saknar de 
stöd i en central styrningsfunktion.

Avslutning
Vi har i detta avsnitt kommit fram till en viktig slutsats om manage-
mentbyråkrati: en sådan byråkrati utvecklas lättast på avstånd från  
politisk kontroll, ett avstånd som ofta medvetet åstadkommits genom 
delegeringsreformer. Minskad demokrati eller avstånd till demokra-
tiska processer är förutsättningar för utökad makt för eliter. I sådana 
miljöer utgör managementsystem en ersättning för politik, ett slags 
tjänstemannaideologi driven av tjänstemannaledningar. De profes-
sionella grupper som oftast attraheras av dessa ideologier är såda-
na som varit underställda i tidigare hierarkier, alternativt helt nya 
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grupper, såsom högskolans nya typ av administratörer. För att helt 
lyckas får inte managementreformerna alienera någon av de viktigas-
te professionerna. I högskolemiljön finns nog förvisso alienerade pro-
fessionella, men de saknar arenor för att bedriva motstånd, medan 
läkarna i sjukvårdsfallet fortfarande har en privilegierad organisatorisk  
position. Det som framför allt har undersökts i detta kapitel är hur ma-
nagementreformer kan användas för att skapa mer kontrollerade och 
förutsägbara organisationer, där strävan är att reducera risken för kon-
flikt mellan olika intressen genom att tillämpa artificiella beslutssys-
tem (såsom kvalitetssäkringssystem) eller till styrsystemet kopplade 
beslutssystem (projektledning) med hemvist utanför organisationen 
som sådan. Med andra ord är avpolitisering av organisationen målet 
med managementreformer (Gregory 2007). I realiteten är strävan-
det att samla den politiska makten över organisationen hos ledning-
en, medan ansvar däremot delegeras till dem som ska utföra arbetet 
(Courpasson 2000). I samband med att detta sägs, måste det också 
sägas att detta inte ska missförstås som att ledningen går omkring och 
”har” makt som en ägodel. Det är i stället reformerna i sig själva, och 
som ger ledningen en privilegierad position, som är uttryck för makt. 

Det bör också konstateras att jag i detta kapitel (med början i slutet 
av förra kapitlet) presenterat inte bara en teori om managementbyrå-
krati, utan också en större tolkning av orsaken bakom managementre-
formerna i svensk offentlig sektor. Den grundar sig i den förflyttning 
av byråkrati och politik som följer av makt- och ansvarsförflyttning. 
Att 1980- och det tidiga 90-talet i Sverige präglades av en samtidig 
ostyrbarhetsdebatt, försök att delegera och decentralisera frågor och 
renodla statsapparaten samt genomslaget av managementmodet var 
förstås ingen slump – dessa utvecklingslinjer hänger ihop. Men det 
är alltså inte bara så att managementreformernas genomslag hänger 
ihop med ostyrbarhetsproblematiken och de ständigt växande kost-
naderna, vilket antyddes som en ”naturlig” förklaring bakom manage-
mentreformerna i kapitel 2. Managementreformerna hade aldrig fått 
ett sådant genomslag om de bara setts som en lösning på kostnads- 
och styrbarhetsproblematik av beslutsfattare på högsta nivå. I stället 
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är grundvalen för dessa reformers stora popularitet på lägre nivåer att 
de erbjuder förment opolitiska men i grunden organisationspolitiska 
redskap att hantera problem som uppstått genom delegeringen och 
decentraliseringen (eller som fanns redan tidigare). Managementre-
former är alltså inte en organisatorisk ”lösning”; de är i stället ett po-
litiskt redskap för styrning av den offentliga sektorns organisationer.

Här framgår också varför den svenska tillämpningen av manage-
mentreformer är speciell. Mycket av den internationella litteraturen 
om NPM betonar centralistiska och politiska initiativ, speciellt i de 
anglosaxiska länderna med ministerstyre, men också de problem som 
uppstår med sådana centralistiska initiativ genom att motståndet mot 
dem ofta är kompakt (se t.ex. Ackroyd m.fl. 2007). I Sverige är det 
mer ”bottom up”-processer som gör att managementreformer lyckas 
eller inte lyckas, vilket följer av den svenska förvaltningens ”botten-
tunga” karaktär. Men i en sådan decentraliserad eller delegerad miljö 
blir givetvis det konfliktreglerande motivet extra betydelsefullt. För 
att maskera att det som verkligen sker är en kamp om makten över den 
offentliga sektorns organisationer – vilket framgår betydligt tydliga-
re i de vildsinta debatterna i de anglosaxiska länderna – genomförs 
managementsystem i Sverige i stor utsträckning genom hänvisning 
till externa, icke-förhandlingsbara standarder. Detta har samtidigt bi-
effekten att managementsystem översätts till nya regler och rutiner. 
Det som presenteras som ett nytt sätt att tänka – bort från byråkra-
ti och att tjäna organisationens mål och kunder – blir i själva verket 
ett nytt system av regler. Allra tydligast framkom detta i kvinnoklini-
kens processtyrning: man kan hävda att denna till stor del (liksom 
SIQ:s kundorienterade modell) är en tämligen formaliserad och rigid 
tillämpning av TQM, till exempel genom skapande av nya formel-
la organisationsscheman, och kravet att en utvecklingsprocess måste 
följa vissa mönster som är externt givna och inte kan ändras. Men på 
samma sätt har denna formalistiska och rigida tillämpning påvisats 
i högskolefallet, där målstyrning tillämpas eftersom det är en regel 
och fokus läggs på att uppfylla externa standarder. NPM på svenska,  
kort sagt.
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Det är inte dags att avsluta denna bok än. Det känns angeläget  
att fortsätta att illustrera det organisationspolitiska perspektiv som  
utvecklats här, jämföra med de tidigare perspektiv som presenterats 
i boken, samt ”vrida och vända” på resultaten utifrån delvis nya vink-
lar som ännu inte uppmärksammats. Om ett viktigt syfte med ma-
nagementreformer är att skapa hierarkisk ordning vertikalt, är det 
samtidigt intressant att se vad som händer med den horisontella  
dimensionen, det vill säga den organisatoriska utsträckningen på 
”bredden”. Detta undersöks i nästa kapitel om gränser och konflikter, 
där också förståelsen av projektledningsfallet kommer att utvecklas. 
En annan viktig aspekt på delegerade system är att undersöka legiti-
mitetssträvanden där underordnade nivåer försöker framstå som vik-
tiga i överordnade beslutsfattares ögon. Detta undersöks i kapitel 8 
om visualisering, transparens och demonstrationseffekter. Slutligen 
är det påtagligt, vilket framgick redan i kapitel 1, att managementre-
former spelar på djupt moraliska föreställningar om rationalitet och 
ändamålsenlighet. Detta svårstuderade fält tar jag mig an i kapitel 9 
om management, moral och tro, samt dessa föreställningars organisa-
tionspolitiska användning och konsekvenser.
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7. Organisatoriska gränser, 
konflikter och integration 

Konflikter har inte bara en intern och vertikal sida, utan också en 
extern och horisontell. Redan på 1600-talet startade en filosofisk  
debatt kring skillnaderna mellan vad som händer inom staten och vad 
som händer utanför, i relationen till andra stater, och jag vill mena att 
denna diskussion är väl så tillämpbar på organisatoriska förhållanden. 
Hobbes gjorde en kategorisk åtskillnad mellan inomstatlig och inter-
nationell politik, där den internationella politiken karakteriserades 
som anarkisk och utan regler, medan den nationella ansågs vara präg-
lad av ordning och reglering. För ledare av stater har ett viktigt syfte 
varit att bli av med interna konflikter, pacificera befolkningen och för-
flytta konflikter bort från statens territorium (Poggi 2001). Även om 
moderna västerländska stater sällan numera hamnar i starka interna 
konflikter, eftersom institutioner bildats som tar hand om konflikter-
na, gör inte detta att rädslan för konflikt är mindre. Som hävdades i 
förra kapitlet fortsätter konflikthantering att vara ett centralt område, 
kanske det mest centrala, inom politiken.

Förflyttningen av konflikt gör organisatoriska gränser centrala.  
Organisationer, liksom deras gränser, är förstås främst tankekonstruk-
tioner. Organisationer kan inte finnas om vi inte har en gemensam 
bild av vad en organisation är, vilket inkluderar att organisationer har 
en skarp gräns mot omgivningen. Som många forskare har pekat på så 
är förhållanden i realiteten inte så enkla – organisationer fungerar inte 
praktiskt enligt vår bild och gränserna mot omgivningen är nästan 
alltid flytande (frånsett extrema fall som isolerade sekter och krimi-
nella nätverk). Många organisationsforskare har hävdat att organisa-
tioner i själva verket är helt beroende av sin omgivning, och att man 
kan se detta i organisationers uppbyggnad och struktur – organisatio-
ner som verkar i stabila och förutsägbara omgivningar tenderar själva 
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att bli stabila och förutsägbara, medan organisationer i instabila om-
givningar utvecklar flexibilitet. En stor del av organisationslitteraturen 
handlar således om hur organisationer interagerar med sin omgivning  
(Hatch 2006). Det vanliga är emellertid att analysera hur omgivning-
en påverkar organisationerna, medan det är ovanligare att analysera 
hur organisationer – mer eller mindre medvetet – försöker påverka, 
forma och konstruera sin omgivning (Barley 2010). Att så är fallet 
beror inte på att dessa försök att forma omgivningen skulle vara min-
dre viktiga, utan att organisationer vanligen inte har något intresse av 
att framhäva att de faktiskt aktivt försöker forma sin omgivning, samt 
på vitt spridda myter inom samhällsvetenskapen och politiken om att 
fenomen som ”marknad”, ”globalisering” och ”europeisering” är ett 
slags autonoma och abstrakta krafter som träffar organisationerna likt 
naturfenomen (se t.ex. Hall & Löfgren 2006).

I moderna organisationer är ett vanligt strävande att gränserna till  
omvärlden inte ska vara alltför vattentäta. Det handlar inte om att  
organisationer ska ge upp sin identitet, men snarare att det i identiteten 
idag ofta ligger att organisationer har nära relationer till utomståen-
de aktörer – kommuner vill ha nära relationer till näringslivet, univer-
sitet vill ha nära relationer till framgångsrika universitet utomlands, 
staten vill ha nära relationer med en mångfald olika organisationer 
(se t.ex. KRUS 2011). Staten förutsätter exempelvis, vilket har varit 
fallet under lång tid, att företag och ideella organisationer ska delta 
i den politiska styrningen via olika nätverksarrangemang, vilket gi-
vetvis inte är oproblematiskt för dessa organisationer eftersom de då 
kan ses som ansvariga för styrningen (se t.ex. Sundström 2009). En 
mängd bidragssystem idag är uppbyggda kring att organisationer ska 
samverka. Dessa öppna gränser och täta interaktioner ligger till grund 
för olika former av nätverksteori, och inom statsvetenskapen till ut-
vecklingen av begreppet ”governance” (Hall & Löfgren 2006). En mer 
instrumentell orsak till detta är att organisationer – exempelvis EU-
kommissionen och statliga myndigheter – ofta behöver ta del av andra 
organisationers resurser för att ha möjlighet att utföra saker, men de be-
höver också få del av dessa organisationers legitimitet (Schmitter 2002). 
Exempelvis är stater starkt beroende av många andra organisationers 
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resurser för att över huvud taget kunna göra något. Detta kan även 
gälla del av symboliska resurser som i fallet med x-universitetet som 
vill samarbeta med prestigefyllda universitet utomlands. Även om or-
ganisationer alltså gärna visar på sina nära relationer utåt, innebär inte 
detta att gränser skulle vara mindre viktiga än tidigare, vilket tydligt 
visas av att organisationer idag lägger ner mer resurser på att marke-
ra sin identitet än någonsin tidigare. I kapitel 1 framhävdes att sådant 
identitetsskapande – och därmed gränssättande – är en viktig be-
ståndsdel i företagiseringstrenden. Måhända blir dessa identitetssträ-
vanden viktigare just på grund av att organisationer samtidigt har så 
svårt att klara sig själva (jfr Ahrne 2006). Identiteten blir alltid viktiga-
re när den samtidigt är ifrågasatt. 

Identiteter, både på det individuella och organisatoriska planet, 
handlar dels om att utforma något som liknar något annat, dels om att 
markera en gräns mot omgivningen. Identitet signalerar alltså både 
likhet och skillnad. En viktig drivkraft för en människa är att fram-
stå som avgränsad – lyckas man inte med det, är det risk att man får 
problem. Analogin kan inte dras direkt till organisationer, men det 
är tydligt att de bilder av organisationer som vi har appellerar till vårt 
medvetande om och behov av gränser. Organisationen har förstås inte 
bara en gräns mot omgivningen – inom större organisationer finns 
också många interna gränser mellan nivåer, avdelningar, enheter, etc. 
Det får nästan sägas vara ett axiom inom organisationsforskningen att 
viss fientlighet alltid uppstår, inte bara kring den yttre gränsen utan 
även kring de interna gränserna. ”Ledningen” framställs ofta som ir-
rationell, och enskilda enheter känner sig ofta ”hotade” av såväl led-
ning som andra enheter; onda avsikter och obehagliga beteenden 
projiceras på ”den andre”, vilket är ett välkänt fenomen i exempel-
vis nationella konflikter. Jag har flera gånger under min karriär note-
rat att främmande nivåer inom organisationer påstås ha outgrundliga,  
irrationella och ondskefulla motiv för sitt handlande, medan däremot 
den egna enhetens avsikter och motiv självklart framställs som sam-
manhängande och välunderbyggda. Denna typ av revirstrider anses 
ofta utmärka byråkratier och göra dem ineffektiva (Crozier 1964 är en 
klassisk studie). Revirstrider appellerar till medvetandet om gränser 
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och skräcken för invasion. Om man på ett kreativt sätt kan projice-
ra eller inkorporera det som finns på andra sidan gränsen kan ”den 
andre” göras mindre farlig. Genom denna strategi kan fredliga relatio-
ner och förutsägbarhet skapas, men det sker till priset av att konflik-
ter undertrycks eller förflyttas. Eftersom intresset för politik bygger 
bland annat på intressen som är i konflikt med varandra, kan denna  
typ av samverkansstrategier hota det politiska intresset hos medborga-
re, vilket är ett välkänt fenomen i västvärlden idag. EU- integrationen 
är ett exempel på detta. Samverkan via inkorporering, förflyttning av 
konflikter och skapandet av förutsägbara system skapar ökad stabili-
tet till priset av avpolitisering (Mouffe 2005). När det gäller organi-
sationer är det här som managementreformer kommer in. Genom att 
skapa illusionen om att organisationer är instrumentella enheter som  
kan fås att arbeta på ett enhetligt sätt, förtiger eller undertrycker man 
den politiska dimensionen av organisationen, det vill säga den dimensi-
on där det i själva verket förekommer motstridiga intressen och konflik-
ter (jfr Alvesson & Willmott 1996). När organisationen uppfattas som 
en instrumentell och målinriktad enhet, finns inget utrymme för den 
politiska dimensionen, som antingen förkvävs eller förskjuts utåt – mot 
omvärlden. Vi har alltså en parallell till staters integrationssträvanden.

Jag ska nu undersöka ett par exempel på hur organisationer arbetar 
med gränser. Jag börjar med att närmare analysera hur organisationen 
och dess gränser skapas via möten som är relaterade till management-
reformer. Det framträder här nämligen intressanta skillnader mellan 
mina studerade organisationer, som visar på hur möten är en central 
del i en organisations gräns- och identitetsskapande. Därefter ska jag 
undersöka det nämnda strävandet att forma sin omgivning, ett strä-
vande som framför allt tjänar syftet att integrera organisationen. Jag 
återkommer till framställningen av kunden som den centrala styr-
ningsaktören för organisationen. Eftersom kunden egentligen finns 
utanför organisationen, men samtidigt framställs som den drivande 
aktören för organisationen, görs handlingar som påstås ske i kundens 
intresse delvis oåtkomliga för intern förhandling. ”Kunden” är här 
bara ett exempel av många på hur externa styrimpulser påstås tvinga 
fram interna reaktioner. Slutligen ska jag se på hur ”kunder” och 
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andra organisationer delvis inkorporeras i organisationer genom ma-
nagementmetoden projektledning. Projektledning har beskrivits som 
en ”hävstång för institutionell förändring” (Sahlin-Andersson 2002), 
men kan också ses som ett exempel på hur relationen mellan organisa-
tionen och omgivningen förändras – på organisationens villkor. 

Möten och organisatoriska gränser
I sin bok On Leadership, som utifrån klassiska skönlitterära verk reso-
nerar om ledarskap, har den kände organisationsforskaren James G. 
March en intressant reflektion kring skildringen av societetslivet i Tol-
stojs Krig och fred:

Betydelsen av konversationerna i salongerna härrör mer från det fak-
tum att de bekräftar talarnas position gentemot varandra än från sam-
talsämnet, precis som när det gäller de flesta möten och kommittéer i 
organisationer idag (March & Weil 2005:56).

Vad March säger är alltså att societetslivet är en rituell bekräftelse av 
etablerade maktpositioner. Att societetslivet är ”en rituell bekräftelse” 
innebär förstås inte att det är oviktigt (ordet ”ritual” har ibland denna 
förklenande innebörd, åtminstone på svenska). Tvärtom spelar ritu-
aler en central roll för att skapa ordning, sammanhang och förutsäg-
barhet i det sociala livet. Precis som March säger kan samma tolkning 
vidgas till möteskulturen i organisationer idag; de bekräftar i stor 
utsträckning den organisatoriska ordningen. Det förefaller inte fin-
nas någon speciell akademisk litteratur om möten. Vid sökningar på 
ord som ”möten” och ”möteskultur” framgår att dessa har en positiv 
klang, men ofta refererar ”möten” då till något positivt och utvecklan-
de som verkar ligga relativt långt från den konkreta aktiviteten möten 
i en organisation. Den disciplin jag tillhör, statsvetenskapen, skriver 
förstås om möten, men den gör det på ett annat sätt, till exempel rö-
rande hur demokratiska beslut borde fattas i ideala fall. Själva mötes-
kulturen i den offentliga sektorn i Sverige såsom den verkligen ser ut 
(snarare än hur den borde se ut) verkar inte ha beskrivits mycket, om 
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man undantar kåserier och kafferumsskvaller, där mötena alltsedan  
Strindbergs klassiska skildring av ett möte i Ämbetsverket för utbetal-
ning av ämbetsmännens löner har ett löjets skimmer över sig. Ändå 
vet alla som jobbar i denna sektor att det hålls otroligt mycket möten, 
och att det sällan är någon som riktigt på allvar ifrågasätter de många 
mötena. Speciellt sitter chefer ständigt i möten; en mötestom chefs-
almanacka förefaller närmast obscen idag. Det finns undersökningar 
som visar att svenska näringslivschefer sitter i mer möten än ameri-
kanska (Tengblad 2003). Att den svenska möteskulturen samtidigt 
kan utgöra en förutsättning för effektivitet hävdas av en överläkare i 
mitt studerade landsting:

Men det är kanske också vår styrka att vi har en helt annan samverkans-
kultur alltså. Och inte professionella möten på ett annat sätt, för de är 
ju mycket mer hierarkiska i USA då. Och det skulle vi nog ha svårt att 
acceptera rent värderingsmässigt. För det är liksom annorlunda. Det är 
nog något vi ska vara väldigt rädda om. Det här med tilliten i organisa-
tionen och mellan professioner och så. Den är, tror jag, väldigt viktig 
för oss och för de effektiva system som vi ju ändå har.

Att chefer har många möten behöver inte innebära att de fattar många 
beslut. Kanske kompenserar i stället mötena för uteblivna beslut? Om 
auktoritativa beslut upplevs som känsliga kan mötena spela rollen att 
i stället forma gemenskap och konsensus, som jag menar antyds i cita-
tet ovan, vilket i sin tur kan vara en förutsättning för effektiv handling. 
Tengblad (2000) menar, i likhet med en klassisk studie av svenska fö-
retagsledares beteende som han har replikerat (Executive Behaviour 
av Sune Carlson), att beslutsfattande som aktivitet bland toppleda-
re är överskattad. Besluten är vanligen delegerade. I stället ägnar sig 
 ledande chefer mer åt information och samtal, eller till och med sto-
rytelling, som en av Tengblads (2006:1453) informanter säger: ”Min 
viktigaste uppgift är att berätta företagets historia.” De många mötes-
aktiviteterna kan också handla om att få medarbetarna att tro att det 
förekommer ledning och styrning av organisationen, samtidigt som 
cheferna skapar en gemenskap och identitet genom mötena. Möte-
na innebär därmed en rituell bekräftelse av hierarkin, på samma sätt 
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som salongslivet i Krig och fred. Genom mötena signalerar ledning-
en att den styr organisationen. Sedan 1960-talet har diskussionen om 
ledning och styrning av stora organisationer – offentliga såväl som fö-
retag – blivit allt större. Samtidigt pågår operativa aktiviteter – pro-
duktion, vård, utbildning – ofta ostört av alla dessa diskussioner om 
ledning och styrning, eftersom aktiviteterna ofta styrs av andra saker, 
såsom rutiner och professionella ideal. Tengblads chefsstudie (som 
alltså gäller näringslivet) visar snarast på att kontakten mellan led-
ning och operativ verksamhet har blivit mindre över tiden, trots de 
ständiga diskussionerna om ledning och styrning. Detta leder till en 
särkopplad struktur, där de många operativa aktiviteterna pågår obe-
roende av ledningen och styrningen. Mötena blir här extra viktiga 
som ett sätt att signalera att det faktiskt finns en ledning och en hierar-
kisk styrning även av ett sjukhus eller av ett universitet. Om hierarkin 
blir tydligare på något mer handfast sätt – omorganisering, nedskär-
ning – blir mötena mer oviktiga. Detta talar för att möten är extra tal-
rika i organisationer där hierarkin är otydlig, exempelvis i nybildade 
organisationer (ett slags organisationernas livscykelanalys utveckla-
des av Greiner 1972).

Allt detta kan kanske låta spekulativt, men resonemanget är viktigt 
som bakgrund till en mindre jämförelse mellan mina studerade or-
ganisationer när det gäller just möten. När det gäller kliniken är det 
mötena i kvalitetsrådet som observerats, i stadsdelen är det en EU- 
arbetsgrupp, och när det gäller ekonomihögskolan vid x-universitetet  
är det ett organ som funnits under olika namn, där det senaste är Ut-
bildningskollegiet som bereder ärenden åt fakultetsstyrelsen. Inga av 
de möten jag har följt har förefallit särskilt instrumentella, men däre-
mot har de ofta just handlat om att tydliggöra styrning och ledning. 
Interna organisatoriska gränser, liksom gränser mot omgivningen, har 
ofta aktualiserats, och man kan till och med säga att mötena är en cen-
tral del i skapandet och vidmakthållandet av sådana gränser. Det måste 
samtidigt tillfogas att det enbart är mina intryck som ligger till grund 
för dessa observationer, men samtidigt har det funnits en systematik i  
dessa observationer och de har bedrivits under lång tid. Jag försö-
ker också iaktta viss försiktighet i mitt uttryckssätt. Först följer några 
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observationer av möteskulturen, vilka leder över till en iakttagelse av 
hur ”ansvarig för sitt eget öde” som organisationen verkar känna sig. 
Detta aktualiserar i sin tur en diskussion av externa och interna grän-
sers närvaro i möteslokalen.

Möteskulturen i organisationerna
Kanske de största skillnaderna som jag observerat mellan organi-
sationerna gäller just möteskulturen. Mötena på kliniken föreföll 
instrumentella på ett annat sätt än mötena vid universitetet och i 
stadsdelen. Vissa rena ”informationspunkter” förekom i och för sig 
på kliniken också, men i princip det mesta som diskuterades verkade 
vara tänkt att genomföras och föranledde nästan alltid animerade dis-
kussioner. Detta ledde samtidigt till en stark känsla av gränslöshet, där  
mötena regelmässigt drog över tiden, vilket aldrig någon brydde sig 
om. Gränslösheten kom också till uttryck i en smått anarkisk ord-
ning där folk ständigt pratade i munnen på varandra. Det tydligaste 
tecknet på gränslöshet var emellertid omvärldens ständiga närvaro i 
mötesrummet. När mobiltelefonerna ringde (oftast till någon av che-
ferna) var det nämligen en självklarhet att man svarade, och inte nog 
med detta, man började också tala högt och ljudligt i telefonen trots 
att detta givetvis var störande för den diskussion som pågick under 
mötet. Under mina observationer hände det inte en enda gång att 
någon lämnade sin mobiltelefon obesvarad, vilket inte bara signalerade 
gränslöshet utan också ständig tillgänglighet. Jag menar att denna gräns-
löshet bekräftar det som i slutet av förra kapitlet framgick om att det 
finns en bestående problematik kring interna gränser inom sjukvården. 

Till skillnad från denna möteskultur präglades de möten som stu-
derades vid universitet och stadsdel av en mer rituell karaktär, där  
mötena delvis verkade hållas för att de fyllde en periodisk rutin sna-
rare än för att nå resultat. Mötena ägde rum i en tydligt avgränsad 
sfär där deltagarna inte sprang ut och in, inte en enda gång besvara-
de mobilsamtal, och där de utsatta tiderna för mötena hölls. I jäm-
förelse med kliniken var inslaget av stress begränsat, ibland inträdde 
i stället en viss ”sömnighet” och känsla av att det var svårt att fylla ut 
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tiden. Självklart fanns dagordningar, men intrycket var ändå att mö-
tena i stor utsträckning hade en social (snarare än en instrumentell) 
funktion, med starkt inslag av ”kallprat”. Detta pratande gick ut på att 
tala om organisationen i största allmänhet, där det ofta föreföll som 
att deltagarna upprätthöll en distans till organisationen, inte riktigt 
”hörde till” organisationen, utan uppfattade den som ett objekt sepa-
rerat från dem själva, vilket var en tydlig skillnad mot kliniken, där or-
ganisationen snarast ”fanns” i mötena. En eventuellt viktig skillnad var 
också att ”kunderna” var starkt frånvarande i mötenas diskussioner 
vid universitet och stadsdel – studenter och kommuninvånare disku-
terades väldigt sällan, medan däremot patienter ständigt diskuterades 
vid mötena på kliniken.

Mötena vid universitet och stadsdel skilde sig dock också åt inbör-
des, om än inte lika mycket. Graden av distans till den egna organisa-
tionen var således starkare vid universitetet. Denna distans yttrade sig 
genom kritik av ledningen för organisationen, men kanske speciellt 
av överordnade styrnivåer, speciellt då Högskoleverket, som utgjor-
de ett typexempel på det som i kapitelinledningen sades om överord-
nade styrnivåer som styrs av irrationalitet och ondskefullhet. Även i 
stadsdelen fanns en distans och ibland tendenser till visst avstånds-
tagande mot framför allt stadskontoret, men detta var inte lika starkt 
som vid universitetet där ledningen och Högskoleverket ofta karakte-
riserades som outgrundliga och av en bisarr logik drivna organ. Detta 
kan ses som ett ifrågasättande av det styrsystem som deltagarna själva 
ingår i, något som aldrig uppfattades vid mötena på kliniken, trots att 
överordnade styrorgan (landstinget, Socialstyrelsen, SKL) ofta om-
nämndes även där. Att ironisera kring överordnade styrnivåer kan  
måhända ses som ett specifikt akademiskt ”levnadssätt” vid universi-
tet, som inte på samma sätt är närvarande i de andra organisationer-
na. Denna distansering kan samtidigt vara en viktig förutsättning för  
genomförande i en professionell miljö – trots sina ironier mot 
de olika kvalitetssystemen var i själva verket mötesledaren 
starkt involverad i kvalitetsaktiviteter vid universitetet.

Slutligen uppkom, framför allt i stadsdelens möten, diskussio-
ner som ur ett instrumentellt perspektiv skulle kunna betraktas som 
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irrelevanta, där enskilda mötesdeltagare drev idéer, ofta med stark 
emfas, som knappast kunde åtgärdas med hjälp av de aktuella mötena, 
och som inte hade någon hemmahörighet på dagordningen. Idéerna 
det handlade om var framför allt kvalitetssäkring via ISO-certifiering 
samt lean production. Inslaget av sådana, ur ett instrumentellt per-
spektiv irrelevanta, diskussioner ökade markant när mötena leddes av 
en ny EU-samordnare då den ordinarie gått på barnledighet. Eftersom 
denna nya mötesordförande gav ett ointresserat intryck (han lämnade 
snart posten och tillträdde en annan, placerad vid stadskontoret) kan 
man tolka det som att mötena i större utsträckning användes för att 
lufta idéer eftersom man inte visste vad man annars skulle göra. Detta 
leder över till den tydliga tolkningen att dessa möten egentligen var en 
konstruerad grupp som fanns till för att aktivera och synliggöra den 
ordinarie EU-samordnaren – när hon inte var där bröts rutinen och 
möteskulturen utarmades. Till slut hölls inga fler möten.

Gränser och ansvar för organisatorisk utveckling
Är dessa skillnader i möteskultur viktiga? Förvisso var det som synes 
inte riktigt samma typ av möten som observerades. Jag skulle ändå 
vilja säga att de i blixtbelysning visar på centrala skillnader mellan 
dessa organisationer; speciellt är skillnaderna mellan sjukvård och 
universitet här mycket tydliga. För det första framkommer i mötena 
den grundläggande skillnad som ligger i att sjukvården inte förmår 
värja sig mot eller ”buffra” praktiken, vilket visar sig i den iakttagna 
gränslösheten. Detta gäller de möten som jag huvudsakligen följde, 
men framgår också tydligt av ovanstående observation från utbild-
ningstillfället för läkare (kapitel 4), där läkare sprang in och ut under 
större delen av mötet och enbart en kom i tid. Troligen har den 
processorganisering som åtminstone delvis införts också lett till ett 
ökande behov av möten (på grund av samordningsbehovet i en ma-
trisorganisation), även om jag inte har några belägg för detta. I så fall 
har mötena ökat snabbt vid kliniken. Trots att de observerade möte-
na ofta drar över tiden och ofta (till skillnad från de andra mötena) 
har närmast mastodontiska dagordningar (se illustrationen nedan), 
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är också deltagarna tydligt mer stressade än deltagarna från universi-
tet och stadsdel. Att kliniken präglas av mer stress än universitetet och 
stadsdelen förefaller tydligt. De överdragna mötestiderna och de mas-
todontiska dagordningarna är i själva verket en del av denna stress. 

•	Dagens sekreterare

•	Föregående mötes minnesanteckningar

•	Patrik Hall – Rapport från forskningsprojekt

•	 SBAR 

 Rapport från möte

 Filmen

•	Förbättringsarbete

 Dokumentationsgrupp KKF

 Internutbildning CTG tolkning 1 gångmån

 Rondutveckling

 Flöde XRoS – delmakulering

•	Träff diabetesteam

•	Quick Search

•	Patientsäkerhet

 Säker vård alla gånger

 Säker vård – Läkemedel. Genomgång av läkemedelslista 
preop?

 Start B-S 2010 05 01

 Patientsäkerhetsrond

 VRI mars – 10 samt mätning v 11 – v 15 2010

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   224 2011-09-29   13.28



7.  OrGAnISATOrISKA GränSer, KOnFlIKTer Och InTeGr ATIOn 225

•	Lean

 Sprutvagnar

•	Kurser/utbildningar

 Utvecklingskraft

•	Rapport Microsystemfestivalen

•	Övriga ärenden

Ofta får mötesdeltagarna också ge sig iväg och ta patienter mitt under 
mötena, vilket förefaller otänkbart i de två andra verksamheterna. Att 
praktiken hela tiden finns med i sjukvården märks också i deras in-
strumentella prägel – mötena är ingen ”fristad” som kan ägnas åt kall-
prat, utan är en del av den stressiga vardagspraktiken. Det är samtidigt 
viktigt att notera att jag med ”instrumentellt” menar att möteskultu-
ren är handlingsinriktad, inte att den präglas av det som brukar kallas 
för beslutsrationalitet, det vill säga överväganden av för- och nackde-
lar med olika handlingsalternativ (jfr Brunsson 2002). Det diskuteras 
således sällan varför saker ska göras (ett undantag från regeln redo-
visades i kapitel 4 angående introduktionen av systemkartan), utan i 
stället ligger fokus på hur sakerna ska göras.

För det andra, vilket också är en del av gränslösheten, signalerar mö-
teskulturen vid kliniken att detta är en organisation som både upplever 
sig ha ansvar för sitt öde – vilket leder till ett visst självförtroende – och 
därför ständigt förefaller känna sig i behov av förbättring. Att den egna 
organisationen behöver utföra arbete framhålls förvisso ofta även i de 
två andra kulturerna, men däremot förefaller dessa kulturer inte vara 
inriktade mot ständig förbättring, utan i stället verkar de mer inrikta-
de på att skydda ordinarie processer och rutiner. När man i de andra 
kulturerna behöver göra något förefaller detta oftare vara en reaktion 
på att någon annan på högre nivå eller i en annan del av styrsystemet 
bestämt något, medan kliniken verkar självgenerera sitt ”förbättrings-
behov”. Varför är detta en del av gränslösheten? Om man i de andra 
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kulturerna mer handlar genom att reagera på impulser utifrån, innebär 
det också att man i dessa kulturer är mer medveten om sina organisa-
toriska gränser. Tar man däremot ansvar för att man har ett eget, stän-
digt, förbättringsbehov, förefaller det dels inte finnas några gränser för 
hur mycket och på hur många områden man behöver förbättra sig, dels 
blir det oklart var organisationen – och dess krav och stöd –  egentligen 
slutar. Ett tydligt tecken på detta är – som redan framhållits – att kvali-
tetsaktiviteter vid kliniken inte är schemalagda, de förväntas bli utförda 
ändå, medan det troligen utgår timkompensation för mötesdeltagarna 
i de andra organisationerna. På samma sätt är frånvaron av beslutsra-
tionalitet ett tecken på gränslöshet – mötesdeltagarna överväger säl-
lan för- och nackdelar med förbättringsförslag eller vad de skulle kunna 
kosta, eller om det inte redan finns tillräckligt med förbättringsprojekt. 
Om detta leder till en högre grad av stress och utbrändhet vid klini-
ken, vilket gränslöshet ibland påstås leda till, har jag inte kunnat be-
lägga – landstingets medarbetarundersökning (opublicerad) antyder 
snarast stor arbetstrivsel. Något som också har framhållits i kapitel 4 är 
att vårdutvecklaren förvisso pekat på överordnade aktörer (exempelvis 
Socialstyrelsen) som utfärdat krav som kliniken måste reagera på, men 
min subjektiva känsla utifrån ett större antal observationer är trots allt 
att sådana uttalanden främst kommer under press. Kliniken ”vill” i själ-
va verket göra sitt förbättringsarbete, även om det givetvis är av av-
görande betydelse att arbetet är förankrat i landstingets ledning. Det 
förefaller till och med vara så att arbetet är ”beroendeframkallande”, 
och det är när kritiska röster är närvarande (dvs. läkarna i observatio-
nen) som arbetet legitimeras med hänvisning till andra aktörer.

Är det då TQM-systemet i sig som driver fram den organisatoris-
ka gränslöshet som iakttagits vid kliniken, i jämförelse med de två 
andra möteskulturerna? Motiv diskuterades redan i kapitel 4, då i re-
lation till ett styrsystem som försöker utmana sjukvårdens regiona-
la styrning i Sverige, och jag ska också återkomma till moraliska och 
organisationspolitiska orsaker bakom klinikkulturen i kapitel 9. Låt 
mig här säga att jag inte menar att det är TQM-idéerna om ständig 
förbättring i sig som leder fram till gränslösheten, men att de trots 
allt förefaller vara en viktig beståndsdel. Idéerna samspelar med en 
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sjukvårdspraktik som redan har en större grad av gränslöshet – det 
räcker att erinra om att sjukvården arbetar dygnet runt, vilket är en 
otänkbarhet inom högskolevärlden och något som bara sker i skarpt 
avgränsade delar av den kommunala verksamheten (t.ex. hemtjänst, 
som egentligen är ett slags sjukvård). Sjukvården involverar medar-
betarnas känsloliv på ett annat sätt än de båda andra kulturerna, vil-
ket även det framkallar gränslöshet. Jag har också framhållit att det 
finns kvarstående parallella hierarkier inom sjukvården, där TQM-
organisationen är en parallell hierarki till den traditionella. En sådan 
öppen och gränslös verksamhet riskerar mer konflikter än de andra 
verksamheterna, och jag har tolkat det som att det är för att regle-
ra konflikter som TQM-systemet finns. Det fenomen som jag kallar 
managementbyråkrati är därför något som vid den aktuella kliniken 
i betydligt högre grad alstras i den organisatoriska vardagen, medan 
denna byråkrati i de båda andra verksamheterna i större utsträck-
ning är hänvisad till speciella och avgränsade enheter, funktioner och  
aktiviteter. 

Universitetet, men även stadsdelen, har en tydlig top–down-prägel, 
där ansvar för olika skeenden betydligt oftare förläggs i de överord-
nade lednings- och styrnivåerna. Sättet att ”kallprata” om ledningen 
visar på en vilja att frikoppla sig från ansvar för vad som händer, vil-
ket förstås kan vara en befrielse och leda till minskad stress och oro. 
En enkel tolkning av dessa skillnader är att sjukvården hanterar frå-
gor om liv och död och därför på något sätt är en betydligt mer seriös 
verksamhet, medan kvalitetsarbete vid ett universitet eller EU-samordning 
i en stadsdel kan ses som aktiviteter som i större utsträckning sker ”på 
lek” och egentligen inte betyder så mycket. Det ligger något i detta, 
men jag menar att ”liv och död-karaktären” i sjukvården kan generali-
seras mer. Kommuner och universitet har i större utsträckning lyckats 
expandera sina byråkratiska organisationer och skapa tydliga grän-
ser mellan olika verksamheter. Sjukvårdens kärnpraktik får sägas stå 
starkare i jämförelse med exempelvis högskolans, vilket korrelerar 
med att läkare är en betydligt starkare professionell grupp än lärare. 
Medan patienterna ständigt kan pocka på uppmärksamhet i sjukvår-
den, är studenterna egentligen bara närvarande i lektionssalen vid 
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universitetet; i andra sammanhang kan man nästan låtsas som att de 
inte finns. Detta återspeglas i karriärstegar inom de skilda verksamhe-
terna, där karriär inom universitet vanligen handlar om att lösgöra sig 
från kontakt med studenter – detta avspeglas tydligt i lönestegarna. 
Detta kan möjligen till viss del också gälla kommunen. 

Det som ovan nämndes om möten, nämligen att de ofta kan ses  
som att de bekräftar positioner och signalerar att det pågår styrning av  
organisationen, var kanske lite svårare att observera, eftersom inget 
av mötena hade ledningsgruppskaraktär. Det som mest påminner  
om en ledningsgrupp är mötena på kliniken där verksamhetschef och  
enhetschefer är närvarande, men där också vårdutvecklare, IT- 
assistent samt representanter för administratörerna, barnmorskorna 
och undersköterskorna finns företrädda. Här finns en tydlig åtskillnad 
mellan chefer och övriga närvarande i det att framför allt represen-
tanterna för administratörerna, barnmorskorna och undersköterskor-
na håller en låg profil under mötena. Vid flera tillfällen var det tydligt 
att dessa representanter har begränsad kunskap om de aktiviteter som 
diskuteras, och att de inte är lika ivriga och animerade som chefer 
och vårdutvecklare. Som jag ska återkomma till tyder detta på att det 
trots allt förekommer särkoppling och buffring (dvs. att idéer place-
ras i vissa enheter av organisationen, varvid kärnverksamheten ”skyd-
das” från alltför mycket störningar, Meier & O’Toole 2008b) även i 
denna organisation, om än inte lika tydligt institutionaliserat som i de 
andra studerade organisationerna. Skillnaden visar också på att hie-
rarkin trots allt kontinuerligt manifesteras genom mötena. Viljan att 
”få med” de ej så involverade grupperna och söka förankring hos dem 
är dock mycket tydlig från ledningens sida, och är utan tvekan orsa-
ken till att dessa grupper fanns representerade. Någon kanal för att 
föra det som diskuteras vidare finns dock inte – det förefaller osanno-
likt att exempelvis barnmorskan för vidare de diskussioner som före-
kommer till andra barnmorskor. Även om jag karakteriserat mötena 
som instrumentella är därför också manifesteringen av identitet och 
samhörighet en viktig orsak till att mötena förekommer. Manifeste-
ring av identitet och samhörighet måste nog ses som ett viktigt mål 
med de instrumentella åtgärderna (mer om detta i kapitel 9). Om man 
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vill vara dramatisk är mitt intryck av dessa möten liksom av andra ak-
tiviteter på kliniken att de präglas av ett ”Gemeinschaft”-artat gemen-
skapstänkande, medan gemenskapen i de andra organisationerna har 
betydligt mer anonym ”Gesellschaft”-karaktär.

Möten som bekräftande av en  
politisk konsensuskultur
De teorier som presenterats i boken skulle göra olika tolkningar av 
de mötesobservationer som har redovisats. För en nyinstitutiona-
listiskt inriktad forskare finns många exempel att hämta i den typ av 
mötesaktivitet som jag följt. För det första behandlar dessa möten i 
stor utsträckning vad andra organisationer inom samma fält gör, och 
tendenserna är starka att vilja imitera vad som uppfattas som fram-
gångsrika organisationer inom fältet. För det andra kan man uppfat-
ta det som att mötena inför den egna organisationen signalerar att det 
pågår styrning inom det aktuella fältet – vare sig det handlar om kva-
litet eller projektledning. Som en följd av detta kan man också se det 
som att denna signalering är ett slags retorisk styrning som kvalitativt 
skiljer sig från den praktiska aktiviteten. Graden av särkoppling är hög 
och gränsen är relativt skarp mellan vad som sägs på möten och vad 
som sker i verkligheten. Till viss del kan alltså denna särkoppling ob-
serveras även vid kliniken som ju annars är den mest handlingsinrik-
tade verksamheten. En nyinstitutionalistiskt inriktad forskare skulle 
dessutom vilja hävda att det förbättringsinriktade arbetet vid klini-
ken främst är inriktat på att skapa nya rutiner och normer; det sker en 
”översättning” från genomgripande förbättringsprojekt till regler. 

Governmentality-teorin skulle vilja hävda att mötena framför allt 
bör studeras som ett forum där olika diskurser sammankopplas och 
förankras hos de medarbetare som deltar i mötena. Gränser mellan 
retorik och praktik är inte relevanta enligt denna teori, vilket inne-
bär att mötena har en stor betydelse. Även organisatoriska gränser är 
av mindre vikt för denna teori; det är snarare gränser mellan styrsys-
tem som är av betydelse, och mötena är här del av större nationella  
(och i stadsdelen till och med europeiska) styrsystem som mejslar ut  
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nya riktlinjer för handling. Byråskapandeteorin fokuserar mer på indi-
viduella status- och karriärsträvanden, och möteskulturerna skulle för-
stås också kunna tolkas på detta sätt. Den ovan nämnda barnmorskan, 
för att ta ett enkelt exempel, skulle exempelvis kunna tolkas som att hon 
deltar i kvalitetsrådet mer som en statushöjare än av något annat intresse.

Jag har slutligen uppfattat teorin om managementreformer som ett 
slags politisk konflikthantering som rimlig. Jag finner också en sådan 
teori om de mötesaktiviteter som studerades rimligast, även om jag 
utan problem kan se att man också kan använda sig av någon av de 
andra teorierna. Mötena är en del av den politiska styrningen av och 
manifestationen av makt inom organisationen. Mötena handlar om 
att skapa en förutsägbar styrningsstruktur och i största möjliga mån 
undvika interna konflikter. Undvikande av konflikter kan samtidigt 
uppfattas som en förutsättning för effektiv handling. I klinikexemplet 
är denna konfliktundvikande aspekt tydlig i det att den personalgrupp 
som är mest kritisk mot det TQM-inspirerade kvalitetsstyrningssyste-
met – läkarna – inte finns med på mötena (verksamhetschefen är för-
visso läkare, men hon får anses delta mer i sin egenskap av chef snarare 
än läkare). Då är det förstås tveksamt om effektiv handling kan upp-
nås. Företrädare för annan personal vid kliniken (barnmorskor, skö-
terskor och administratörer) finns med, och fyller en representativ 
funktion. Läkarna är däremot utestängda från den organisationsska-
pande aktivitet som sker på mötena. Men är detta verkligen en kon-
fliktundvikande strategi? Riskerar man inte att skapa en ännu större 
konflikt med just läkargruppen? Detta är en kärnfråga för hela lands-
tingets kvalitetsstyrningsstrategi. Uppenbarligen är denna potentiel-
la konflikt en risk man är beredd att ta för att vinna någonting annat 
– förankring, konsensus och mobilisering kring kvalitetsstyrningsstra-
tegin hos samtliga övriga personalgrupper.

Även i stadsdelen kan man uppfatta det som att det finns uteslut-
ning. De som deltog i den EU-arbetsgrupp jag följde hade samtli-
ga företrädesvis administrativa arbetsuppgifter. Även om stadsdelens 
tyngsta verksamheter berör skola, hemtjänst och äldrevård, fanns inga 
personalgrupper närvarande som jobbade konkret inom dessa verk-
samheter. Även här är det förankring, konsensus och mobilisering 
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bland vissa grupper som eftersträvas, nämligen mellan administratörs-
grupper inom olika avdelningar i stadsdelen. Mötena manifesterade 
att stadsdelen har en egen och avgränsad verksamhet inriktad mot EU-
projekt, men som samtidigt inkluderar de administrativa avdelningar-
na i de olika kärnverksamheterna. Gruppen var dock mycket svagare i 
relation till klinikfallet, och var som nämnts främst till för att aktivera 
den ordinarie EU-samordnaren så att hon inte blev för isolerad i orga-
nisationen. Eftersom mötesaktiviteten hade svag förankring i organi-
sationen kunde den lätt upplösas. Detta förefaller också vara relaterat 
till en omorganisation inom stadsdelen som skedde till följd av tillträ-
det av en ny stadsdelschef.

I högskolefallet är det tydligt att mötena som jag studerade – och  
som till en början bara skedde sporadiskt för att efter hand övergå till  
en mer strukturerad form – har karaktären av reaktion på nya kva-
litetsstyrningsinitiativ från europeisk, nationell och lokal universi-
tetsnivå. Här finns alltså en tydligare ”ögontjänarmentalitet” i det 
att mötena skapas för att visa överordnade nivåer att det pågår kvali-
tetsstyrning vid ekonomihögskolan. När det gällde den mer interna  
organisationspolitiken skedde en gradvis formalisering under tiden 
för min studie, i det att ett skäligen sömnigt och icke-periodiserat 
”råd” övergick till att bli en formell beredningsgrupp för grundutbild-
ningsfrågor åt fakultetsstyrelsen. Detta kan tolkas som att den mer in-
formellt baserade kontrollen över lärarnas yrkespraktik övergår till 
ett mer formellt övervakningssystem som tjänar ledningens intres-
se. Samtidigt finns inga uteslutningar – chefer, administratörer, lärare 
och studenter är alla representerade. Denna generella representation 
gör alla personalgrupper till del av kvalitetsstyrningssystemet, även 
om logiken måste ses som reaktiv och styrd ovanifrån. Som flera gång-
er nämnts har lärarna en betydligt svagare professionell ställning än 
läkarna, och fördelarna med att involvera lärarna överväger därmed 
nackdelarna i form av risk för konflikt.

Vi har i detta avsnitt sett att mötesaktiviteter – hur meningslösa de 
än kan te sig för möteströtta deltagare – har en betydelse för att ma-
nifestera organisatorisk samhörighet och identitet, vilket i sig mins-
kar risken för konflikt, samtidigt som organisatoriska gränser inom 
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och utanför styrningssystemet tydliggörs. I klinikfallet observera-
de vi också en gränslöshet, men som synes ovan också en tydlig  
intern gräns mellan läkare och övriga personalgrupper som motsvarar 
parallellvärldarna mellan den politisk-administrativa och den profes-
sionella styrningen av svensk sjukvård. Målet för det nationella kvali-
tetssystemet inom sjukvården är att inordna läkarna i hierarkin, men 
i klinikfallet kan vi se att det inte lyckas – i stället skapas en egen kva-
litetsstyrningsorganisation där läkarna inte deltar. I de båda andra fal-
len kan vi se mötesaktiviteten som exempel på sätt att manifestera 
organisatorisk samhörighet och samtidigt tydliggöra interna och ex-
terna gränser. När vi ser till den horisontella gränsförflyttning som 
analyseras i fortsättningen av detta kapitel, kan vi se att det är högsko-
lan som har den mest avgränsade mötesaktiviteten som med repre-
sentation av samtliga personalgrupper påvisar att ekonomihögskolan 
är en avgränsad verksamhet utåt och inåt, som nu ska inordna sig på 
sitt eget sätt i det europeiska, nationella och lokala kvalitetssystemet. 
De båda andra mötesaktiviteterna sträcker sig i stället över de orga-
nisatoriska gränserna. Även om EU-arbetsgruppen mest handlar om  
att manifestera identitet och samhörighet kring stadsdelens EU- arbete, 
kommer vi att se att stadsdelen – till följd av EU- projektlogiken – 
sträcker sig utåt, mot medborgare, föreningar och nätverk av olika slag. 
Vi har i detta avsnitt sett hur kliniken med hjälp av mötesaktiviteten 
skapar den gränslösa organisationen med sina krav på ständig förbätt-
ring av alla processer. 

Kunden och organisationens gränser
Jag har redan nämnt att en stor del av klinikens managementbyrå-
kratiska arbete består av att utforma, genomföra, tolka och diskutera 
nöjdhetsmätningar. Man skulle utifrån detta kunna tro att bristan-
de nöjdhet bland klinikens kunder är ett problem. Så är emellertid 
inte fallet. Tvärtom uppvisar klinikens kunder en mycket hög grad av 
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nöjdhet. Redan tidigt (Rombach 1998) visades att detta var resulta-
tet av de flesta nöjdhetsenkäter i landstingen – kunderna var mycket 
nöjda med sin vård. Visar detta på något viktigt? Jag vill mena det – 
det visar på att nöjdhetsmätningar mer bör ses som ett styrmedel för 
den egna organisationen snarare än som ett sätt att göra den bättre på 
grundval av kunderfarenheter. Nöjdhetsmätningarna verkar främst 
vara ett sätt att mobilisera sjukvården för handling.

För att underbygga denna slutsats kan man göra en enklare jämförelse 
med användning av kursutvärderingar vid universitetet (nöjdhetsmät-
ningar verkar knappt finnas i högskolevärlden). Även vid universitetet 
läggs stor vikt vid utvärdering av kunderfarenheter, men känslan av att 
detta är ett viktigt styrmedel för organisationen finns inte alls – det tro-
liga är för övrigt att kunderna vid en jämförelse skulle uppvisa betydligt 
mindre nöjdhet med högskolan än med vården. Det paradoxala är att 
det egentligen borde förhålla sig tvärtom – eftersom studenter faktiskt 
påminner om kunder på en marknad som gör rationella val inom och 
mellan universitet, borde enligt marknadsekonomins logik kundernas 
uppfattningar om verksamheten vara viktiga styrinstrument här, medan 
kunderna inom sjukvården vanligen har starkt begränsade möjligheter 
att göra val, och då borde också deras nöjdhetsgrad vara av mer begrän-
sat intresse. Om man ser nöjdhetsmätningarna som interna styrmedel 
försvinner däremot paradoxen. Eftersom det avgörande för universite-
tet är att studenterna är många snarare än nöjda, är huvudincitamentet 
att skapa populära utbildningar, snarare än bra utbildningar. Eftersom 
det inte verkar finnas någon relation mellan utbildningar som är po-
pulära och utbildningar som kunderna tycker är bra, blir nöjdhetsmät-
ningarna (dvs. kursutvärderingarna) mer symboliska. Vid kliniken finns 
däremot inte något större incitament till att maximera antalet kunder. 
Därför kunde man tänka sig att personalen slog sig till ro om inte nöjd-
hetsmätningarna fanns som ett styrande instrument i kundens namn.  
På så sätt kan alltså ”kundens” uppfattning om en verksamhet hävdas  
vara viktigare i denna monopolliknande situation än i högskolornas 
konkurrenssituation.
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När det gäller kliniken gavs ett ”facit” redan i kapitel 4. Nöjdhetsmät-
ningarna är ett internt styrinstrument. Än en gång vill jag framhålla 
(liksom jag gjorde i kapitel 4) att detta inte alls ska tas som intäkt för att 
kliniken struntar i sina kunder – tvärtom pekar allt på motsatsen. Vad 
analysen här handlar om är alltså inte enskilda individer, patienter eller 
kunder, utan den generaliserade ”kunden”, det vill säga den norm som 
man försöker göra till det styrande elementet inom organisationen, 
medan de enskilda kunderna befinner sig utanför. I TQM-modellen 
som kliniken följer, liksom en stor del av landstinget, är det kunden som 
styr organisationen. Någon likartad modell styr inte universitetets och 
kommunens styrningsretorik, och därför finns heller inget egentligt tal 
om kunder. Däremot pratas det i kommunen förstås om kommunens 
medborgare, men detta är en helt annan styrningsnorm som är kopplad 
till demokratins snarare än marknadens ideal. Här är det i stället andra 
intressenter som framhålls som styrande,  exempelvis EU, staten, kom-
muner och företag. Även inom kommunen finns dock ett beteende 
som handlar om att gå över gränsen och inkorporera det som finns ”på 
andra sidan” i styrningen. Även här talas det, som vi strax ska se, om att 
det i själva verket är ”kunden” (i det här fallet medborgarna) som styr 
kommunens utvecklingsprojekt. I det här fallet handlar det delvis om 
tvång – för att få projektpengar från EU och stat krävs att man ingår i 
nätverk och samarbetar med andra aktörer. Men även kommunen själv  
kan se fördelar med detta. Genom att inkorporera aktörer på andra  
sidan organisationsgränsen kan man göra dessa aktörers beteende mer 
förutsägbart. 

Som framgick i kapitel 4 kan styrningen i kundens namn ses som 
ett sätt att kortsluta den gamla styrningshierarkin med läkarna i top-
pen. Det är i stället den svagaste gruppen i den traditionella hierar-
kin – kunderna – som ska styra. Eftersom kunden samtidigt befinner 
sig bortom den organisatoriska gränsen, görs kundens styrning oåt-
komlig för förhandling. Detta är kärnan i devisen ”kunden har alltid 
rätt”. Som också framgick i kapitel 4 handlar kundstyrningen om att 
framför allt komma åt de svårstyrbara läkarna, och över huvud taget 
minska fokuseringen på spänningarna mellan sjukvårdens politiska, 
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administrativa och professionella hierarkier. Genom att en extern 
styrningsagent – kunden – introduceras kan dessa spänningar neutra-
liseras. Likartade spänningar finns inte inom högskolan eftersom hög-
skoleledningarna där har haft tillräckliga maktmedel för att motsätta 
sig professionen. Därför finns inte heller dessa kundhänvisningar – 
även om högskoleledningar självfallet alltid månar om goda relationer 
till studentrepresentanterna i studentkåren – men däremot framhävs 
förstås andra grupper utanför organisationen som betydelsefulla styr-
ningsaktörer, även om dessa aktörer – liksom kunden – ofta har förvå-
nansvärt små maktmedel att tillgå.

Detta – att många externa styrningsaktörer, kunder eller andra 
 aktörer har begränsade resurser att utöva makt – är något som har 
framhållits tidigare i boken, och som också framhålls av andra för-
fattare (se Brunsson & Jacobsson 2000). Ett axiom i tidigare stats-
vetenskaplig forskning var att stater – liksom för den delen andra 
organisationer – bara lyder aktörer som har uttryckliga maktmedel 
att hota med, i sista hand militärt våld. Idag ser vi en större flora av 
styrningsaktörer än någonsin som ofta styr med regler som inte är 
bindande (och i de fall där dessa påstås vara bindande – exempel-
vis en stor del av EU:s styrning – är det ofta oklart vad som egentli-
gen händer om man inte följer denna styrning), men vi ser också fler 
organisationer än någonsin som frivilligt väljer att följa regler som 
andra utformat. I denna bok har vi sett hur Socialstyrelsen försöker 
styra kvalitetssystemet via en förordning som formellt visserligen är 
bindande, men där sanktionerna om man inte känner till eller föl-
jer förordningen är högst oklara. Vi har också sett att standarder ut-
färdade av en typisk EU-stödd ”frivilligorganisation” (ENQA) tas 
på största allvar av nationella universitetssystem och lokala högsko-
lor, utan att det finns några sanktioner över huvud taget kopplade till  
standarderna. SIQ har utfärdat en ytterst rigid standard för kund-
orienterad verksamhetsutveckling som många organisationer fri-
villigt väljer att följa. Man kan av detta dra följande slutsats: för det 
första vill organisationer följa regler som någon annan utfärdat; för 
det andra kan det trots allt finnas en form av osynligt hot bakom 
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reglerna. För att återkomma till Poggis maktdefinition och exempel 
med ”lekplatsdiktatorn” i föregående kapitel, kan det vara så att man 
följer regler nu för att undvika obehagligheter i framtiden. Fram-
för allt lär obehagligheterna emellertid komma av interna konflik-
ter. Att följa externa regler eller standarder är ett sätt att neutralisera 
konflikter redan innan de har uppstått. På så sätt får styrningsaktö-
rer utanför de organisatoriska gränserna en form av makt över orga-
nisationerna som de inte borde ha haft enligt det klassiska synsättet 
inom statsvetenskapen.

Genom denna vidgning av perspektivet kan vi se att det finns fler 
aspekter av kundstyrningen – genom att hänvisa till externa aktö-
rer såsom styrande görs den interna styrningen oåtkomlig. Högsko-
lor kan hävda att de följer EU-standarder och sjukhus kan hänvisa 
till kundintressen. På så sätt kan man förhoppningsvis minimera ris-
ken för interna konflikter i samband med förändringar. Men kunden 
har faktiskt också givits vissa reella maktbefogenheter. Anmälnings-
benägenheten inom sjukvården har ökat, inte minst genom lex Maria 
(Bejerot & Astvik 2010). Kommunmedborgare kan ställa en lång rad 
av krav på kommunens service (exempelvis via LSS), vilket inte var 
möjligt tidigare. För nationella politiker är det opportunt att ställa sig 
på kundens sida, något som är lättare att göra efter att man delegerat 
kostnadsansvaret till andra nivåer. Det kan tänkas att det i framtiden 
kommer att ligga betydligt mer av maktspråk bakom kundstyrning-
en. Slutligen, kan man också tänka sig – vilket antyddes i slutet av ka-
pitel 4 – att det i själva verket handlar om en hjälplöshet hos olika 
styrningsaktörer som leder till utformandet av så många standarder. 
Högskolor, sjukhus och kommuner är mäktiga och historiskt tämligen 
stabila organisationer som är svåra att komma åt. Man måste då ta till 
talet om kunder – patienträttigheter, studenträttigheter – för att försö-
ka påverka dessa mäktiga organisationer. Organisationerna anpassar 
sig sedan till styrningen på sitt eget sätt. Uppfattat på detta vis är det 
de stora organisationerna som i slutänden är mäktiga i det ”gränslösa 
nätverkssamhället”, byggt på samordning och mjuka snarare än hårda 
regler, trots att de försöker låtsas som att de inte är det (jfr Pierre &  
Peters 2005).
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Projektledning som horisontell 
 expansionsstrategi 
Tydliga gränser är verkligen inte EU-projekts starka sida. Vi ser några 
exempel på avsiktsformuleringar i två olika strukturfondsansökningar 
i två angränsande stadsdelar i Malmö stad:

Syftet är att en kedja av utvecklingsmöjligheter skall samverka där det  
pågående arbetet lyfts in i och stärks i ett helhetsperspektiv och ett 
långsiktigt perspektiv såväl som att nya initiativ utvecklas. En stark 
samverkan utvecklas mellan de olika aktörerna.

Syftet med [projektet] är att genom ett tvärsektoriellt arbete skapa ett 
hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle med ett långsik-
tigt perspektiv.

Projektet kommer att prova ut och testa nya metoder för tvärsektoriell 
samverkan inom stadsdelens verksamhet. Med projektets lärdomar 
och resultat, planerar [stadsdelen] att implementera arbetsmetoden 
i hela förvaltningens verksamhet vid projektets slut. Medborgardia-
log och aktivt medborgarinflytande är grunden för utvecklingsarbetet. 
[Stadsdelen] ska bygga upp ett system för medborgardialog, testa det 
och sedan implementera det i all verksamhetsutveckling.

Bland de målsättningar som ställs upp i de två ansökningarna finns 
ökad tillväxt, ökad hållbarhet, ökad demokrati och delaktighet, ökad 
förvärvsfrekvens och minskat försörjningsstöd. Målsättningarna 
kan te sig grandiosa (implementera ett system för medborgardialog 
i all verksamhetsutveckling), liksom grandiost oklara (”en kedja av 
 utvecklingsmöjligheter …” etc.). Projekten ter sig alltså gränslösa – 
de ska lösa fundamentala problem och ha sitt finger med i allt gott i 
stadsdelen. Oklarheten förklaras när man inser att det är så här pro-
jektansökningar till EU:s strukturfondsprogram förväntas se ut. Led-
ord som hållbarhet, tvärsektoriell samverkan, tillväxt, sysselsättning 
och utanförskap ska helt enkelt vara med. Verksamhet som redan 
finns eller är under utveckling trycks på detta sätt in i ansökningsmal-
len och projektifieras. De projekt som bedrivs (den ena ansökan ledde  
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fram till ett stort regionalfondsprojekt) är med andra ord inga pro-
jekt i termens vedertagna betydelse av att vara en avgränsad utveck-
lingsaktivitet. I stället slås en rad verksamheter och initiativ ihop och 
kallas för projekt, eftersom den externt givna projektlogiken kräver 
detta. Samtidigt kan oklarheten också vara viktig för den inre legiti-
miteten – gentemot stadsdelen. Om projektplanerna är breda och 
diffusa utmanar de inga specifika organisatoriska intressen, samti-
digt som de kan förknippas med många positiva saker. När det gäller 
det av projekten som blev finansierat påstår en deltagare att projek-
tet är så stort att det är omöjligt att säga vad syftet är. Det står klart 
att gränsen mellan detta projekt och den ordinarie verksamheten är 
omöjlig att dra – ”gränserna är väldigt flytande”, konstaterar stadsre-
visorn. Ibland påstås verksamheter vara del av projektet, ibland inte. 
Otydlig rågång mellan projektet och annan verksamhet har tidiga-
re påvisats och kritiserats av stadsrevisionen. Det finns bara tre en-
hetliga aspekter som gör det till ett projekt: projektledarens (och 
följeforskarens) personer, projektets samordningskontor samt mark-
nadsföringsmaterialet (en bok som jag återkommer till i nästa ka-
pitel). Det som är avgränsande i projekten är i stället att de sker i ett 
geografiskt område – stadsdelen. På detta vis fullföljer de storstads-
satsningens områdesinriktade aktiviteter, samtidigt som denna geogra-
fiska orientering möjligen även leder till en gemensam identitet inom  
stadsdelsförvaltningen.

Man skulle kunna uppfatta projekten som en integrativ kraft i 
stadsdelarna. Flera sagesmän uppger att stadsdelarna är konstruera-
de administrativa enheter utan territoriell identitet. Högerpartierna 
i kommunen är motståndare till stadsdelarna av bland annat denna 
anledning. Stadsdelarna är administrativa enheter som sköter skola, 
äldrevård och socialtjänst, och de erbjuder därmed den kommun-
centrala nivån möjligheter att sysselsätta sig med annat. Projekten 
skulle då kunna ses som en territoriell identitetsskapare och en integre-
rande kraft för en disparat stadsdelsförvaltning under ledordet ”tvär-
sektoriellt”. Denna möjlighet har skapats, från början genom EU:s 
URBAN-satsning (i de två stadsdelarna som deltog) och de satsningar 
som sedan levde vidare eller utvecklades genom storstadssatsningen. 
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Som framgick i kapitel 5 utvecklades projektsatsningarna i den stads-
del som misslyckades med att erhålla EU-projektmedel (den ena av 
strukturfondsansökningarna ovan) till en strategisk avdelning. Även 
i det projekt som fick pengar anges (via hemsidan) att projektet är en 
blivande strategisk avdelning för stadsdelen, vilket dock tillbakavisas 
av den nytillträdda stadsdelsdirektören. Dessa initiativ kan tala för att 
projektsatsningarna bör ses som försök till organisatorisk integration. 
Å andra sidan motsägs detta av att projekten har en oklar och flytan-
de koppling till den ordinarie verksamheten. Projekten tjänar snarare 
som en uppsamlingsplats för verksamheter som inte riktigt passar in 
någonstans. I stället för en möjlighet till integration skulle man alltså 
kunna se utvecklingen i den ena stadsdelen mot en strategisk avdelning 
som att ledningen sett sig tvungen att bringa reda i stads- och verk-
samhetsutvecklingen. I skrivande stund går områdesarbetet in i en ny  
fas där det centraliseras (liksom andra verksamheter i kommunen 
 re-centraliserats under senare år) till stadskontoret och benämns 
 områdesprogram. Detta hindrar inte att projekten kan ses som territo-
riella identitetsprojekt, som vi nu ska se.

I ett gränssammanhang är relationen till omgivningen alltid av 
intresse. Projekten berör horisontell snarare än vertikal integration 
(som fallen av kvalitetsstyrning handlar om). Aktörer i omgivningen 
ska inkorporeras och bli till en del av stadsdelens utvecklingsarbete.  

Att skapa ett hållbart partnerskap där företag, föreningar, invånare och 
kommun tar ett gemensamt ansvar för [stadsdelens] utveckling är ett 
av projektets övergripande syften. Bakom denna ansökan står frivillig-
organisationer, företag, boende- och brukargrupper tillsammans med 
kommunala förvaltningar. Att bygga ut och befästa detta partnerskap 
är ett viktigt mål i projektet. Partnerskapet ska även efter projektets slut 
vara en aktiv och inflytelserik kraft i [stadsdelens] utvecklingsarbete 
(regionalfondsansökan).

Här framstår det snarast som att projektet är en alternativ stads-
delsorganisation till den befintliga. I denna alternativa organisation 
bygger utvecklingen på nätverk med det omgivande samhället där 
bland annat företag och föreningar medverkar som likställda aktörer. 
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Kvasikontraktsrelationer har ovan diskuterats i relation till föräldrars 
undertecknande av elevers utvecklingsplaner i skolan, och här har vi 
med något liknande att göra. Partnerskapet är ingen juridisk enhet där 
ingående aktörer kan sluta kontrakt; i stället är det en antydd (projek-
tet genomfördes aldrig) organisationsform som vidgar stadsdelens 
organisation till att omfatta alla utvecklingsinriktade aktiviteter som  
äger rum i stadsdelen. Det som brukar kallas ”civilsamhälle” blir resur-
ser i det kommunala arbetet. Jag anknöt i kapitel 5 till Weicks begrepp 
”enactment” och hur organisationer skapar de omgivningar som de 
sedan reagerar på. Det vi ser i citatet ovan är just en sådan process, där 
stadsdelen benämner det omgivande samhällets processer och sedan 
påstår sig reagera på dessa processer.

I kapitel 3 såg vi hur EU inom exempelvis högskoleområdet låter 
styrningen utövas av intresseorganisationer. Dessa intresseorganisa-
tioner liknar någon form av fackförbund eller korporativ representa-
tion från universitetsvärlden, men utan att enskilda representanter för 
denna sfär (t.ex. lärare) är medlemmar eller betalar någon medlems-
avgift. I stället är det EU självt som står för dessa organisationers livs-
uppehälle, och således kan de givetvis inte ses som oberoende från 
EU. Vi har ett slags kvasirepresentation – ett system av intressere-
presentation konstruerat av EU självt, som skapar ”lobbyorgan” som 
sedan ”förhandlar” med EU, stater och universitet. Liknande repre-
sentationssystem har EU skapat på andra områden – exempelvis det 
gränsregionala (Hall m.fl. 2005), där EU skapat en ”lobbyorganisa-
tion” för gränsregionerna. Dessa fyndiga lösningar är förstås en viktig 
del i EU:s styrningssystem och försök att skapa förankring och legiti-
mitet för EU-politik. Något som kan hävdas är att organisationer som 
tar del av EU:s stödformer – exempelvis kommuner och stadsdelar 
som de som här berörs – försöker åstadkomma samma typ av kvasi-
representationssystem i miniatyr, för att på så sätt skapa förutsägbara 
omgivningar och möjligheter till framtida finansiering. Ett av de tyd-
ligaste exemplen på detta är en intresseorganisation kallad ”Malmös 
unga” som skapats av kommunen. Om man kan styra och bestämma 
över det som finns på andra sidan gränsen blir ”det andra” inte lika 
hotfullt. Managementmetoden projektledning är således en metod 
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som kan användas för att reglera och kontrollera konflikter i organisa-
tionens omgivning. Likheten med kundexemplet är att externa aktö-
rer inkorporeras i organisationens styrning av sig själv. 

Den administrativa chefen i den ena stadsdelen har varit med redan 
från början i stadsdelens EU-arbete, och hon var också med och skrev 
kommunens URBAN-ansökan. Hon menar, intressant nog, att det var 
först då som hon för första gången förstod att kommunen inte stod i 
världens centrum. Hon uppfattade URBAN-ansökan som ett skede 
där kommunens gränser började bli porösa. I stället för att sitta skyd-
dade i sina kontor skulle kommunens representanter gå ut bland med-
borgarna. Sedan dess har ”vanliga” medborgare lyfts in i och ut ur 
olika områdessatsningar. Detta gäller framför allt ungdomar, invand-
rare och invandrarföreningar, men även andra föreningar och bolag 
(inte minst fastighetsägare). På så vis blir dessa grupper (”partner-
skapet”) en del av utvecklingsarbetet, de definieras inom ramen för 
projekten. De har ingen formellt politisk roll, utan är grupper som 
kommunen utvecklar nätverk och partnerskap med. Samma admi-
nistrativa chef beklagar sig dock på ett möte över hur kommunen 
 behandlar sina frivilligorganisationer. Hon menar att de bara söks upp 
när det passar kommunen – när kommunen vill söka pengar och då 
behöver ”visa upp” att de samarbetar med föreningar. Samverkan sker  
hela tiden på kommunens, stadsdelens, EU:s eller statens (i storstads-
satsningen) villkor. Det finns pengar att söka, men de är låsta i en given 
form som omgivande aktörer måste anpassa sig till. Även terminologin 
är låst, som vi har sett av ovanstående exempel – ”partnerskap”, ”aktö-
rer”, ”tvärsektoriell samverkan” och ”verksamhetsutveckling” är termer 
som omgivningen definieras i termer av, inte på grund av att de valt det 
själva, utan för att detta är kommunens språkbruk; detta språkbruk är i 
sin tur till för att generera externa medel. Här ser vi i mikroform hur EU 
är kapabelt till en styrning på avstånd med hjälp av bidragssystemet – en 
styrning som sker på de stora, offentliga organisationernas villkor.

Detta kan förstås ses som ett utnyttjande, men samtidigt är det 
viktigt att påpeka hur engagerad gräsrotsbyråkratin är i att verkli-
gen bidra med något gott åt stadsdelens invånare. Ett intressant ex-
empel på en sådan engagerad gräsrotsbyråkrat är, märkligt nog, det 
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omtalade regionalfondsprojektets utvärderare. I den senaste struktur-
fondsomgången i Sverige utnyttjas den populära men otydliga formen 
följeforskning som utvärderingsmetod. Följeforskaren, som arbetar 
vid den lokala högskolan, tar mycket aktivt del i projektet. I själva  
verket har han genomgripande kritiserat projektansökan, liksom Till-
växtverkets (den ansvariga statliga myndighetens) bedömning av an-
sökan. Även i andra sammanhang har han gjort sig känd som en 
 kritiker av det områdesinriktade arbetet. Han menar att detta arbe-
te går ut på att peka ut ”misslyckade” individer och bostadsområden, 
utan att ta in i beräkningen ”majoritetssamhällets” eventuella ansvar 
för detta misslyckande. En sådan strategi anser han leder till skuldbe-
läggande och ett ensidigt utpekande av de ”icke- integrerades” behov 
av att förändra sig själva. I linje med denna kritik har han gått in i 
projektet och omdefinierat det, tydligen med projektledarens goda 
minne. Detta är ett gott exempel på det utrymme som finns för radi-
kala modifieringsstrategier i projektpolitiken, och som beror på det 
möjlighetsutrymme som skapas av horisontellt inriktade expansions-
strategier. För följeforskaren är de vanliga medborgarna i stadsde-
len en viktig resurs för att omdefiniera den integrationspolitik som 
 bedrivs, och där han själv egentligen har en formell roll av ett annat slag.

I skrivande stund förs det områdesinriktade alltså upp till den cen-
trala nivån. Där har kommunens ledning pekat ut fyra områden som 
ska göras till föremål för områdesprogram. Projektledare för det hela 
är en konsult inom området social innovation som har anställts av 
kommunledningen. Strategin att göra omgivningen till en resurs för 
den organisatoriska styrningen fortsätts emellertid. Så här uttalar sig 
projektledaren i samband med en konferens om social innovation:

I det sociala utvecklingsarbetet måste vi gå från att göra insatser för 
medborgarna, till att göra det tillsammans med dem. I stället för att ar-
beta med individer måste vi arbeta med nätverk. I stället för engångsin-
satser måste insatserna ha långsiktighet.

Citatet anknyter tydligt till den samtida retoriken kring social inno-
vation, som inte minst återfinns på högsta regeringsnivå i både 
Storbritannien och USA. Men även fortsättningsvis är det de 
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offentliga aktörerna som håller i problemformuleringsprivilegiet, inte 
minst genom den terminologi som används och som har starka lik-
heter med såväl den generella kundorienteringen som marknadsstyr-
ningen inom NPM. 

Missnöjet från kommunens och stadsdelarnas sida med projektby-
råkratin är inte att den drivs av engagemang och strävar efter att över-
skrida eller förflytta gränserna mot omgivningen. Missnöjet består 
i stället i att verksamheten är felaktigt organiserad, spretig och svår 
att styra. Oro finns också för att stadsdelarna ”kör sitt eget race” som 
kommunens gatuchef uttrycker det. Vi ser detta missnöje kontinuer-
ligt ovan (och i kapitel 5) i termer av att behovet av långsiktighet och 
implementeringsbarhet lyfts fram, att begreppen process och proces-
samordning introduceras, att EU-medlen ska användas för verksam-
hetsutveckling, och att kommunen på central nivå ska styra arbetet 
(vilket i sig samtidigt leder till större samordning mellan aktörer på 
central nivå i kommunen, exempelvis Gatukontoret och Miljöförvalt-
ningen). Den nytillträdda stadsdelschefen i den stadsdel som bedriver 
ett större regionalfondsprojekt är kritisk till projektet. Verksamheten 
ska enligt henne i framtiden drivas vidare i en helt annan form, och 
hon är en av initiativtagarna till att kommunen från centralt håll går in 
med områdesprogram.

Jag avundas dem [i den angränsande stadsdelen] att de har möjlighet 
att ha en strategisk avdelning. Jag skulle vilja ha den kompetensen här 
till att jobba med verksamhetsutveckling och strategiska frågor, och det 
kommer jag att se till att jag får. […] Det som är väldigt viktigt för mig 
är att vi är ett stöd för kärnverksamheten. Utifrån den kompetensen vi 
har ska vi stödja kärnverksamheten i deras verksamhetsutveckling, i 
deras organisationsutveckling, och i en mängd andra frågor. Det är en 
annan process att driva att vara stöd och konsult. Jag tror vi måste jobba 
på andra sätt. Jag ser att vi har behov av att jobba med kvalitet och för-
bättringsarbete i kärnverksamheten.

Vi ser här hur avståndet till kvalitetsstyrningen vid universitet och 
landsting inte är lika stort som det först verkade. Liknande ambitio-
ner finns utan tvekan i ovanstående uttalande, men med tanke på vad 
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som ovan sagts om kommunens diversehandelskaraktär är det sam-
tidigt tveksamt om ambitionerna fullföljs. Det som har ställt till pro-
blem för en sådan centralstyrd verksamhet att utvecklas är den externt 
tvingande projektlogiken, som är en del av EU:s styrsystem. För pro-
jektentreprenörerna har EU i stället varit en allierad för att bygga upp 
egna organisatoriska plattformar; sett på så vis har EU varit störan-
de för den vertikala organisatoriska makten. Man kan se detta som 
en krock mellan en horisontell samverkanslogik och en vertikal sys-
temlogik, en typ av krock som troligen tenderar att bli allt vanliga-
re i delegerade och utspridda system, vilket flera gånger poängterats 
här (se även KRUS 2011). Det som står klart är att horisontell expan-
sion är mer komplex och problematisk än vertikal. Samtidigt har pro-
jektverksamheter den fördelen att de genom sin form inte utmanar 
etablerade organisatoriska intressen. Att placera verksamheter i pro-
jekt kan ses som ett sätt att hantera samverkanslogiken så att den inte 
stör den vertikala logiken. Projektpolitiken har, som nämnts, varit en 
viktig hävstång för förändringsprojektet stadsutveckling. En viktig 
beståndsdel i detta förändringsprojekt är att bryta upp gamla organi-
satoriska barriärer och skapa integration i kommunens verksamhet, 
men också att utnyttja externa aktörer i den omedelbara omgivning-
en i den interna styrningen. Såtillvida har projektpolitikens gränsakti-
viteter varit behjälpliga, men den har inte varit tillräckligt organiserad, 
kontrollerad och styrd. I skrivande stund finns också ett förslag från 
kommunledningen att slå ihop flera av stadsdelarna. Även detta anty-
der otvivelaktigt att verksamheten har upplevts som för spretig.

Gränser och organisationers  
inre styrning
Jag har i detta kapitel kunnat visa att konstruktioner av gränser är 
en viktig beståndsdel i organisationers styrning. Gränsarbete är ett 
mycket stort fenomen, och det som är huvudfokus för denna bok – 
managementbyråkratin – är bara en del av de många strategier som 
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finns för att arbeta med gränser. En viktig slutsats som har dragits är 
emellertid att både kvalitetsstyrning och projektledning tenderar att 
placera den styrande agenten på andra sidan organisationens gräns.  
I viss utsträckning är detta naturligtvis korrekt, men jag har också 
visat att det finns specifika fördelar med detta för organisationens led-
ning, eftersom interna förhandlingar och konflikter då kan uteslutas 
med hänvisning till denna agent. Mest uppenbart är detta i kundex-
emplet, men tendensen framstår även när det gäller organisationer i 
omgivningen i kommunexemplet, liksom EU i exemplen med både 
kommunen och universitetet. Om styrningen emanerar från det som 
finns bortom gränsen kan organisationen samtidigt använda detta 
som  instrument för sin interna styrning. Samma gäller här för kun-
der och artificiella beslutssystem såsom standarder. Eftersom projek-
tets logik är horisontell snarare än vertikal ställer samtidigt projekten 
till större problem för ledningen än kvalitetsstyrningen. En fördel är å 
andra sidan att projektverksamheter som förläggs till organisationens 
gränser inte utmanar etablerade organisatoriska intressen.

En annan viktig slutsats är att etablerade managementbyråkratier  
har en större förmåga att upprätthålla sina egna gränser, och därmed 
också skydda den egna organisationen. Vid den klinik jag studerat 
verkar det inte finnas någon grindvakt. Idéerna sköljer över en redan 
stressad klinik, som uppvisar det paradoxala draget att den är den or-
ganisation i min studie som arbetar mest aktivt med managementre-
former, samtidigt som den inte har någon schemalagd tid för det. Även  
de inre gränserna, mot ”kärnproduktionen” (Mintzberg 1993), går ej 
att upprätthålla på kliniken. Huruvida detta är ett generellt drag för 
sjukvård vågar jag inte uttala mig om, men det kan tänkas. Den mer 
särkopplade verksamheten i de andra organisationerna innebär stör-
re arbetsro, mindre risk för konflikt, men också en tydligare hierarki. 
Sjukvården har givetvis också en mycket tydlig, traditionell hierarki, 
men denna befinner sig i intern motsättning gentemot andra hierar-
kier inom organisationen på ett annat sätt än i de två andra exemplen, 
även om ”projektvärlden” ibland visar drag (eller åtminstone ambitio-
ner) av att vara en alternativ hierarki.
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Ännu en aspekt av den inre ”gränslösheten” är viljan att etablera 
en matrisorganisation vid landstinget som helhet liksom – som vi har 
sett – på enskilda kliniker. Tal om processorganisering pågår även i de 
två andra verksamheterna, men där verkar det inte vara särskilt seri-
öst. Linjeorganisationen och processorganisationen kommer rimli-
gen att få ägna sig åt omfattande internt gränsarbete. Det är förstås lätt 
att förutspå att denna typ av intern omförhandling också kommer att 
leda till konflikter. Det finns mycket sagt och skrivet om processorga-
nisering. I Sverige är det signifikativt att de myndigheter som på all-
var organiserat sig efter processer – Tullverket, Försäkringskassan – är 
geografiskt utspridda myndigheter där centrum har strävat efter att 
återta kontrollen. En viktig del i Tullverkets processorganisering var 
således att avskaffa den regionala nivån inom tullen (en annan viktig 
del var att göra sig av med anställda med föråldrad eller felaktig kom-
petens – en bieffekt av processorganisering som också ofta noterats 
internationellt, Pfeffer & Sutton 2006). Vi har också sett att process-
styrning på kvinnokliniken, liksom embryot till processtyrning inom 
kommunen, har handlat om centralisering. Det finns emellertid två 
viktiga skillnader mellan processtyrning i landstinget och de nämnda 
myndigheterna. För det första är landstingets finanser stabila och för 
det andra bedöms landstinget som framgångsrikt redan på förhand, 
i jämförelse med de hårt kritiserade myndigheterna. Man kan inte 
bortse från att processorganiseringen i landstinget som helhet kan ses 
som att kvalitetsenhetens företrädare har blivit mycket mäktiga – den 
ena av grundarna har avancerat till planeringschef och är den som an-
svarar för processorganiseringen, medan den andre nu har varit kva-
litetschef länge. Viktigast verkar dock återigen vara att komma åt den 
professionella hierarkin. Den professionella hierarkin ska infogas i 
verksamhetsstyrningen. 

Egentligen att man kombinerar, och att man får med sig läkargrup-
pen, alltså ett vanligt misstag tror jag är att vi får läkargruppen i en egen 
grupp, så försöker vi få med oss den egna gruppen. Och då minskar 
man läkarnas möjlighet att agera för egentligen jobbar dom nästan all-
tid ihop med andra. Och kan man få ihop det så blir kraften så mycket 
större, och alltså läkargruppen är ju en motor, får man i gång den ihop 
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med dom andra, då är det ju en enorm kraft, får man den emot sig, då 
är det helt låst. Så gissar jag att det är i alla högprofessionella grupper, 
att dom viktiga aktörerna måste man få med sig (planeringsdirektör).

Slutligen är en argumentationslinje som började utformas redan  
i kapitel 5 och utvecklades i kapitel 6 av stor vikt att framhålla: nämli-
gen att såväl organisationsteori som annan samhällsvetenskap såsom  
min egen disciplin har en tendens att överbetona omvärldens styrande 
karaktär för organisationer, samt i likartad mån underbetona organisatio-
ners förmåga att manipulera den omvärld som de reagerar på. Globa-
lisering och europeisering är förstås stora och betydelsefulla faktorer 
– det räcker att påminna om hur ingripande EU:s standardiseran-
de regelsystem för utvecklingsprojekt är i min studerade stadsdel. På 
samma sätt blir (den icke-nationella) omvärlden allt viktigare för kva-
litetsstandarder inom högskola och sjukvård. Denna utveckling styrs 
emellertid i betydande utsträckning av organisationerna själva, och 
orsaken till detta är i betydande utsträckning organisationsinterna 
problem som man vill hantera. Standarderna, liksom EU:s regelsys-
tem, skulle inte få det inflytande de får om det inte var så att de bidrog 
till att lösa dessa organisationers problem med att skapa förutsägba-
ra situationer. I kvalitetsstyrningens fall är dessa problem kopplade 
till vertikala styrningsproblematiker där tidigare fragmenterade or-
ganisationer ska integreras och centraliseras. Projektledningen an-
vänds för att skapa en förutsägbar omgivning till organisationen, samt 
samla upp verksamheter som inte riktigt får plats någon annanstans 
på ett ställe där de inte hotar etablerade positioner i organisationen. 
Att hävda något annat än att omvärlden är viktig skulle vara vansin-
ne. Som framhävdes redan i kapitel 1 är skapandet av organisatoriska 
gränser av grundläggande betydelse för NPM-reformer, och en liten 
och svag organisation som påverkas av dessa reformer inom ramen för 
det politiska styrningssystemet har givetvis små möjligheter att värja 
sig mot detta gränsskapande (se t.ex. Jacobsson & Sahlin-Andersson 
1995 för ett tidigt exempel på sådant externt påtvingat gränsskapande 
inom skolstyrningens område). Men att bortse från organisationspo-
litisk makt när man studerar organisationers anpassning till externa 
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regelsystem är lika vansinnigt. Tyvärr sker det senare försummandet 
i betydligt större utsträckning i litteraturen om organisationer och 
styrning. I detta kapitel har jag försökt balansera detta försumman-
de genom att fokusera på i hur stor utsträckning som organisationers 
gränser och det som finns på insidan respektive utsidan konstrueras 
av organisationerna själva.  
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8. ”Vi måste bli bättre på att 
visa upp oss” – management-
byråkrati och synliggörande

… kontroll kommer i ökande grad att handla om kontroll över det för-
valtningspolitiska meningsskapandet, bl.a. i form av produktion och 
utbredning av framtidsbilder (Andersen 1995:228).

”Att verka utan att synas” lär ha varit Marcus Wallenbergs klassiska 
devis, och denna devis skulle också kunna uppfattas som den ”klassiska” 
byråkratins. Detta innebär förstås inte brist på inflytande, men det inne-
bär att byråkraten inte förväntas ha egna synpunkter, och det innebär att 
byråkraten bör genomföra beslut och tillämpa regler på ett sätt som är 
så smidigt att det nästan inte syns. De som ska synas är beslutsfattarna.

Denna devis gäller dock inte alls längre. Devisen i kapitelrubri-
ken, ”vi måste bli bättre på att visa upp oss”, är kanske bland det van-
ligaste uttalande som jag har hört under mina efterforskningar, och 
det är också den devis som avslöjar de största likheterna mellan mina 
fall. Byråkratiska aktiviteter ska inte ske i det tysta; tvärtom bör de så 
mycket som möjligt visas upp inför omvärlden: andra organisationer 
inom samma myndighetssfär, överordnade organ och  beslutsfattare, 
media, kunder och medborgare. Det ska finnas en konstant insyn 
i verksamheten, ungefär som en byråkratins motsvarighet till ”Big 
Brother”. I en artikel i Dagens Nyheter (2009-09-24) menade debattö-
ren Göran Rosenberg att till och med den ekonomiska krisen till stor 
del avgörs av mediestrategier från pr-folk och informationsdirektö-
rer: ”Till för fyrtio år sedan gick det att verka utan att synas. I dag är att 
verka att synas. I den mån krisen inte syns är det för att så många ver-
kar för att något annat ska synas i stället.” Rosenberg pekar på att för 
fyrtio år sedan visste ingen ens vad en informatör var.
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Det är viktigt att samtidigt stanna upp och konstatera att vi trots allt 
inte har att göra med något fullständigt paradigmskifte i den mänsk-
liga styrningens historia, att det inte handlar om någon ohämmad 
modernistisk exhibitionism och voyeurism. Tvärtom har de synlig-
gjorda ritualer som ackompanjerar och därmed bekräftar att styrning 
äger rum historiskt varit av yttersta betydelse för att manifestera mak-
ten. Utan dessa ritualer har härskare, speciellt i det förgångna när  
kontroll- och kommunikationsformerna var allvarligt begränsade, stått 
sig slätt. Många moderna forskare, exempelvis Michel Foucault (1987) 
i sin studie av bestraffningarnas historia, har visat på betydelsen av 
dessa ritualer för att manifestera maktens närvaro. Foucaults beskriv-
ning av hur ett dödsstraff ägde rum som ett stort publikt spekta-
kel på 1700-talet, kontra straffens undanskymda karaktär i modern 
tid, är mycket effektfull. Ritualerna handlar dock inte bara om att  
manifestera maktens närvaro i nuet, utan kanske i ännu högre grad om  
att försöka kontrollera vad som ska ske i framtiden, vilket aktualisera-
des som grunden för social makt i kapitel 6.

Den osynliggjorda styrningen skulle därmed kunna ses som ett mo-
dernt fenomen, närmast ett 1900-talsfenomen, då monarkerna iklä-
der sig ordinära kostymer och styrningen alltmer börjar karakteriseras 
som ett välsmort maskineri. Den ovan citerade Andersen hävdar i sin 
danska förvaltningshistoria att byråkratiidealet under en stor del av 
1900-talet var juridiskt. Byråkrati var likvärdigt med regeltillämpning 
och byråkraten/juristen ansågs som en utbytbar person, färdig att 
agera fullvärdigt så fort han eller hon hade lämnat universitetet. Sett på 
det sättet har vi snarast nått slutet på en historisk parentes, men vi har 
också nått fram till ett stadium där den synliggjorda makten inte bara 
visas upp av en överhet, utan tvärtom – i dokusåpornas tidevarv – när-
mast har demokratiserats i den meningen att det idag är enkla tjänste-
män och professionella som vill visa upp vad de gör. Samtidigt, om vi 
får tro Andersen, blir byråkraternas aktivitet mer framtidsorienterad 
och handlar om att styra genom ”bilder” av denna framtid. Plötsligt 
betraktas byråkraten inte alls som fullfjädrad när han eller hon an-
länder från sin utbildning, utan tvärtom som en potential som måste 
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utvecklas genom synliggörande strategier. Det är förstås lätt att tänka 
sig att detta synliggörande är en legitimitetsskapande strategi som är 
följden av en modern medielogik av kombinerad voyeurism och exhi-
bitionism, men jag kommer framför allt att koppla denna synlighets-
trend till delegerad, politisk styrning, där det är de styrda som ska vara 
synliga, medan de styrande däremot ofta är anmärkningsvärt osynliga. 
Huvudfrågan är om det är de styrande aktörerna på avstånd som visar 
sin makt genom att tvinga andra att synliggöra sina organisationer, 
eller om det är dessa organisationer som stärker sin kontroll genom 
synliggörandestrategier. Eventuellt kan det handla om båda delarna.

Europeisk högskolestyrning  
som ”Panopticon”
Jag återvänder än en gång till kvalitetsstyrningen inom högskolan för 
att nu illustrera synliggörandestrategier. Det handlar om Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (hädanefter S/G), utformade av den fristående (men i realiteten 
av EU-medel skapade) European Association for Quality Assuran-
ce in Higher Education (ENQA), som idag i princip är en standard 
som ska följas av svenskt högskoleväsende. Begreppen standards and 
guidelines anknyter till en mjuk styrning eller soft law som blir allt 
vanligare i moderna samhällen (Brunsson & Jacobsson 2000). Det 
är, som redan framhållits, oklart vad som händer om man inte följer  
denna typ av standarder, men som Brunsson och Jacobsson visar är 
det  påfallande vanligt att standarder trots allt följs. En stor fråga är allt-
så varför nationella auktoriteter liksom traditionellt självtillräckliga 
 organisationer som universitet egentligen följer dessa regler – varken 
EU eller ENQA har än så länge hotat med några sanktioner om man 
bryter mot S/G. Man kan förstås också fråga sig varför behovet av att 
styra universitet i en viss riktning helt plötsligt har blivit så stort.

Institutioner bör ha en policy och tillhörande rutiner för att säker-
ställa kvaliteten och standarden i sina program och belöningssystem. 
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De bör också uttryckligen visa sitt engagemang i att utveckla en kul-
tur som lyfter fram betydelsen av kvalitet och kvalitetssäkring i sitt 
arbete. För att uppnå detta bör institutioner utveckla och imple-
mentera en strategi för kontinuerlig kvalitetsförbättring. Strategin, 
policyn och rutinerna bör ha formell status och vara offentligt till-
gängliga. De bör också inrymma en roll för studenter och andra in-
tressenter (ENQA 2005).

Vad första paragrafen i S/G slår fast är inte att högre utbildningar ska  
hålla hög kvalitet, utan i stället att det ska finnas ett speciellt system 
som garanterar kvaliteten, bestående av formella strategier, policyer  
och procedurer samt en informell kultur. Kvaliteten ska skiljas från 
 utbildningen som sådan. Detta är ett exempel på samtidigt avskil-
jande och synliggörande. Att skilja ut något, att göra något synligt, är 
en förutsättning för att kunna kontrollera något, vilket redan för två-
hundra år sedan fångades i Benthams berömda Panopticon- metafor, 
där de styrda kontinuerligt bevakas och synliggörs från en central 
punkt som däremot inte alls är synlig. Avskiljande och synliggöran-
de har varit grundläggande för all organisatorisk makt, men efter-
som  organisatorisk makt i äldre samhällen ofta varit starkt kopplad till 
konkret kontroll av våldsmedel och konkreta hot om våld, en kopp-
ling som bara är högst indirekt i dagens EU, får det starka fokus på 
synliggörandet anses vara förbundet med den mer abstrakta grund 
som makten har i det moderna samhället. Om inte kvalitetssystemet 
synliggörs skulle man kunna tvivla på om systemet egentligen finns.

ENQA:s standarder är samtidigt ett bra exempel på osynliggöran-
de av den styrandes karaktär – man kan uppfatta det som att det i själva 
verket är EU-styrningen som döljer sig bakom denna frivilligorganisa-
tion. För de styrda gäller den direkta motsatsen – kvalitetssystemet 
bygger på att en mängd nya processer måste synliggöras vid universi-
teten i form av dokument, planer, strategier och berättelser. Vad som 
egentligen synliggörs är av mindre intresse än just detta att det måste 
synliggöras. I ett maktperspektiv är det viktigare att signalera betydel-
sen av övervakningen som sådan snarare än det som ska övervakas. På 
så sätt kan signalen om övervakning räcka för att uppnå styrningsef-
fekter. Det finns också ett annat motsatsförhållande som kanske kan 
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förklara behovet från EU:s sida av att inte synas för mycket. Samtidigt  
som S/G kräver ett kvalitetssystem, och därmed en byråkrati som 
 administrerar detta system, krävs också en anmärkningsvärd flexibi-
litet av systemet. Detta märks redan i den ovan citerade passagen, där 
ledorden är ”utveckling” och ”förbättring”. Kvaliteten får alltså inte 
tas för given utan ska befinna sig i ständig utveckling och dessutom ta 
hänsyn till omvärldens behov, något som är gemensamt för alla typer 
av kvalitetssystem – ”en roll för studenter och andra intressenter”. 
Men ENQA:s riktlinjer i sig själva signalerar motsatsen – de är rigida, 
 behöver inte argumenteras för och någon grund för varför de bör följas  
diskuteras inte. Eller rättare sagt: ENQA anger flera bakomliggande 
faktorer till att S/G utvecklats – ministerrådet har haft möten och gett 
ENQA uppgifter; S/G anknyter till Bolognadeklarationen samt ett 
antal andra auktoritativa uttalanden från organisationer (eller metaor-
ganisationer) såsom ECA (European Consortium for Accreditation), 
ESIB (National Unions of Students in Europe), EUA (European Uni-
versity Association), EURASHE (European Association of Institu-
tions in Higher Education) och INQAAHE (International Network 
for Quality Assurance Agencies in Higher Education). Det finns alltså 
ingen rationell eller övertalande diskussion kring varför kvalitetssys-
tem bör utvecklas och S/G bör följas, utan i stället ett system av in-
bördes referenser och erkännanden mellan olika styrningsaktörer och 
styrningsdokument, ett slags processbeskrivning som i sig själv före-
faller legitimera standarden. Universiteten ska alltså vara dynamiska, 
flexibla och avnämarorienterade, medan de regler de följer framstår 
som givna och om inte oföränderliga så åtminstone svårföränderliga. 
Det är de styrda som ska synliggöras, granskas och kontrolleras, inte 
de som styr, vilka tvärtom framstår som mer osynliga, abstrakta och 
ogripbara än någonsin. Vi har att göra med ett system för styrning på 
avstånd där det råder stor skillnad i villkor mellan dem som styr och 
dem som blir styrda.

Med mer nyinstitutionalistiskt färgade glasögon kan man tona ner 
detta fokus på makt som ett sätt att göra underordnade nivåer synli-
ga, och i stället hävda att managementbyråkratins arbete med synlig-
görande handlar om att skapa legitimitet och åskådliggöra att styrning 
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pågår. Detta kan kallas en demonstrationseffekt, där effekten är vik-
tigare än vad som verkligen händer. Med detta är vi vid kärnan av det 
som tidigare i boken har benämnts sekundära funktioner. Det är de-
monstrationen av handlingen som är viktigare än handlingen som 
sådan, vilket innebär ett nytt sätt att arbeta, inte minst en förstärkt 
byråkrati. Denna byråkrati är en form av dubbelarbete, där saker och 
ting måste göras och sedan dokumenteras, där aktiviteter utförs för att 
sedan infogas i ett mål- och resultatstyrt system och där utvecklings-
aktiviteter ska genomföras, men där det är demonstrationen och ma-
nifesteringen av genomförandet som är viktigare än genomförandet 
som sådant. Det är alltså vanligt att hävda att denna form av demon-
strationseffekter är medialt inriktade och en följd av nya medietek-
niker, men samtidigt är det viktigt att poängtera att många av dessa 
demonstrationer av att styrning pågår ofta väcker rätt begränsat in-
tresse. I stället är nog många av dessa demonstrationer riktade inåt, 
mot den egna organisationen, och handlar om att manifestera att styr-
ning av olika aktiviteter pågår inom organisationen. Efter hand blir 
dessa dubbelfunktioner eller ”andrahandsfunktioner” basen för nya 
karriärer eller delkarriärer som verksamhetsutvecklare, projektledare, 
processledare, kvalitetscontroller etc. Om synliggörandet av kvalitets-
systemet har interna, organisatoriska syften, närmar vi oss det synsätt 
på organisatorisk makt som analyserades i kapitel 6: ett kvalitetssys-
tem kan vara ett instrument för ledningen att öka kontrollen över och 
integrationen av organisationen, och har fördelen att det ersätter in-
terna förhandlingar med en extern standard.

I detta korta exempel går det att använda analytiska strategier från 
alla de teoretiska perspektiven i boken. Synliggörande kan kopplas 
till legitimitetsskapande, men kan också uppfattas som en skapande 
makt på avstånd, samt betydelsefullt för aktörer inom organisationen. 
Någon skulle dessutom kanske vilja hävda att ENQA:s (och EU:s) 
styrningsstrategi i sin tur är påverkad av andra intressen – exempel-
vis näringslivet – som måhända vill att europeiska universitet i framti-
den bör användas för bestämda syften. Klart står emellertid att det är 
skillnad på de styrande och de styrda. De styrda ska ständigt utveck-
las och synliggöras, medan de som styr är osynliga och förefaller sakna 
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behov av utveckling. Jag ska fortsättningsvis i detta kapitel återvän-
da till projektledningen samt undersöka utmärkelser, dokumentation 
och utvärdering som synliggörande av styrning. Exemplen visar att 
synliggörande är betydelsefullt inom delegerade styrsystem – för styr-
ning på avstånd och för legitimitetsskapande – men att synliggörande 
också har viktiga organisatoriska maktaspekter. När något synliggörs 
så osynliggörs något annat. Här framstår managementreformer återi-
gen som något som har med kontroll och förutsägbarhet att göra.

Projekt som synliggörande av styrning
Som redan framhållits är arbetet med EU-projekt fortfarande en liten 
del av en kommuns budget, men samtidigt har den form som EU:s 
 utvecklingsprojekt har spritts till fler och fler områden. För att ta 
ett exempel pågår i min studerade kommun arbetsmarknadsprojekt 
som finansieras av staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskas-
san) och kommunen. Aktörerna har från EU lånat samfinansierings-
modellen – att de involverade aktörerna bidrar finansiellt – liksom 
arbetet med avgränsade mål (som i och för sig kan vara nog så vidlyf-
tiga) och utvärdering av resultatuppfyllelse. Projekt har blivit en al-
ternativ form att bedriva politik. Officiella argument som ges för att 
arbeta med projekt är att projekt premierar samverkan mellan olika 
aktörer (det är exempelvis troligt att samarbetet mellan Försäkrings-
kassan och min studerade kommun tidigare har varit rudimentärt) 
och möjliggör  avgränsade insatser på speciella områden. För nytill-
komna aktörer (exempelvis den regionala nivån i Sverige) kan det vara 
nödvändigt att bedriva projekt i samverkan med till exempel kommu-
ner för att öka ömsesidigt förtroende och tilliten. Det har – som också 
tidigare framhållits – hävdats att beslutsfattare gärna använder sig av 
projekt för att ”binda sig” för olika former av förändring som är svår 
att åstadkomma i den befintliga organisationen (i den här boken har 
stadsutveckling som politikområde setts som ett sådant förändrings-
projekt). Men det går också att se projekt som en institutionaliserad 
samverkansform som på grund av sin avskildhet från den ordinarie 
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organisationen inte hotar den etablerade organisationens struktur. 
Andra författare har framhållit – liksom många intervjupersoner från 
min egen forskning – att projekt ger uppmärksamhet från media, och 
att politiska beslutsfattare är intresserade av att synas i samband med 
igångsättande av projekt (Sahlin-Andersson 2002). Allt sammantaget 
är projekt idag ett sätt av bedriva politik som är mycket viktigt, även 
om projektbidragen inom speciella sektorer (exempelvis EU-projekt) 
kan uppfattas som små i den totala budgeten. 

Projektledning leder till ökad rörighet och komplexitet, vilket har  
att göra med att projekten ingår i en samverkanslogik och riktar sig 
horisontellt till skillnad från det vertikala strävande som pågår inom 
de studerade kvalitetsstyrningsprojekten, vilka på ett tydligare sätt  
ingår i en systemlogik. I förra kapitlet framgick att de studerade 
 projekten tänjer kommunens gränser och inkorporerar utomstående 
element. Men samtidigt är projekten i sig inte avgränsade, utan tvärt-
om omöjliga att skilja från den ordinarie verksamheten. Detta kan 
uppfattas som bra eftersom projektens syfte mer och mer (paradox-
alt, kan det tyckas) förefaller bli så likt vanlig verksamhet som möjligt. 
I en mening är projekten inte otydliga, nämligen i marknadsföringen. 
Man skulle till och med kunna säga att projekten är marknadsföring-
en, eftersom de inte har någon annan avgränsning. Det konstaterades 
i förra kapitlet att gränserna mellan projekt och ordinarie verksamhet 
i mina studerade fall är flytande, för att inte säga obefintliga. Den ho-
risontellt utsträckta karaktären av stadsdelarnas projektverksamheter 
skapar denna situation, liksom den projektsökarlogik som kräver en 
viss terminologi och orealistiskt optimistiska mål. Å andra sidan finns 
en revisionslogik enligt vilken projektet ska vara tydligt avgränsat och 
synliggjort. Här menar stadsrevisorn att EU-projekten trots allt är mer 
strukturerade än statliga projektsatsningar såsom storstadssatsningen:

Jag måste säga att jag är jätteförvånad över de här stora summorna med 
statliga bidrag som flyter runt överallt där man aldrig begär någon or-
dentlig återredovisning. Det tycker jag, som revisor, är mycket märkligt.

Revisorn poängterar att hon tror att igångsättandet av projekt är ett 
sätt för ledande, nationella politiker att demonstrera handlingskraft. 
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Den ansvariga administratören för storstadssatsningen i kommunen 
delar denna bedömning även när det gäller de ledande kommunpoli-
tikernas roll:

Våra kommunala beslutsfattare saknar på något sätt möjligheter, har 
frånhänt sig möjligheter eftersom vi har stadsdelar som har självbestäm-
mande i hög grad då. Och det skapar ju sådana frustrationer. Hur ska 
man kunna profilera sig, hur ska man kunna gå ut och visa handlingskraft 
om man inte också kan fördela ut pengar som följer med. Så att projek-
tets form är ju att det ska stödja en utvecklingsprocess och det ska ju göra 
att man vill pröva något nytt, eller något annorlunda. Och sen om det är 
bra så ska man ta in det, i annat fall så ska man inte fortsätta med det.

De båda intervjupersonerna anknyter till en känd karaktär hos projekt- 
och kampanjpolitik (se t.ex. Hall & Löfgren 2006), som handlar om 
att visa handlingskraft från ansvariga politiker, oftast över områden 
som de generellt sett har begränsat inflytande över. Uppmärksamhe-
ten kring igångsättandet är viktigast, medan beslutsfattarna ofta har 
hunnit tappa intresset när uppföljningsstadiet närmar sig. Ofta är inte 
ens de beslutsfattare som satte i gång projekten kvar. EU-projekt är 
förstås också en viktig del i att skapa legitimitet för EU som sådant 
genom den positiva integrationspolitik som alltmer började genom-
syra EU-kommissionen från 1980-talet och framåt (Scharpf 1999). 
Detta gör projektpolitiken annorlunda än kvalitetsstyrning i ovanstå-
ende avsnitt, där beslutsfattarna snarast är osynliggjorda. Återigen ser 
vi att projekt är ”annorlunda” mot mer vertikalt riktad organisations- 
och styrningspolitik. Projekt anknyter mer till den akademiska och 
delvis politiska retoriken kring ”governance” och nätverkssamhäl-
le, där partnerskap i stället formas på tvärs över organisationsgränser. 
Projektpolitiken skulle då vara typisk för ett sådant nätverkssamhälle, 
men i det managementperspektiv som analyserats i den här boken är 
projektpolitiken snarast atypisk (jfr Newman 2001).

Samtidigt har projektstyrning inom näringslivet visat sig handla 
om att ledningen vill öka sin kontroll, bland annat genom att göra 
projektledarna beroende av ledningen snarare än linjeorganisatio-
nen (Courpasson 2006). Detta kontrollbehov kan också ses som en 
del av strategin från nationella och kommunala beslutsfattare, men 
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i realiteten handlar det om tjänstemannaledningen, inte den poli-
tiska ledningen. Min studie visar tydligt att projektvärlden, speciellt 
EU-projektvärlden, är tjänstemannadominerad. Detta framkommer 
genom intervjuer och observationer. Det är (en del av) tjänstemän-
nen som blivit integrerade i EU, inte politikerna, och speciellt inte 
stadsdelspolitikerna. Stadsrevisorn framhåller också detta tydligt, och 
hon menar att det ställer till med problem gällande ansvarsfrågorna – 
en distans uppstår som jag i kapitel 6 karakteriserade som en nödvän-
dig förutsättning för byråkratisering:

Det politiska ställningstagandet är ju att vi ska se till att få medel ifrån 
EU och utveckla verksamheten, så där kommer politikerna in. Det är 
liksom en viljeinriktning, kan man säga, som de har tagit. Men sen kan 
jag ju tycka då som revisor att jag tycker att det haltar sen när man kom-
mer längre ner i organisationen, därför att då ser man att initiativtaga-
re till det här att ansöka om medel, det är ju, jag skulle vilja säga att till 
99 procent så är det tjänstemän. Och då är det de här eldsjälarna som 
har sett att det finns medel i, för vi har ju en katalog här uppe, vi kan se 
när de nya programmen kommer igång då inom EU, vad man kan söka 
då, medel. Och då är det de här eldsjälarna. Och då har det tidigare lan-
dat på tjänstemannanivå och sällan gått uppåt på ett väldigt tydligt sätt 
i nämnden så att nämnden har fattat beslut om att yes, det här ska vi 
genomföra. Och det var en av de kritiska synpunkterna som jag hade, 
därför att jag tyckte att i och med att det var för dålig förankring, den 
politiska nivån ute på nämnderna så blev det ju också så att, att ansvaret 
för att det verkligen blev någonting av verksamheten efter det att pro-
jektet var slut, att det fick någon slags påverkan på verksamheten blev ju 
ganska minimal då, om man inte har ”committat” sig också på politisk 
nivå för att driva det här projektet, och också se till att det faktiskt får 
någon slags påverkan på verksamheten.

Projektledaren för regionalfondsprojektet i den ena stadsdelen be-
fann sig exempelvis direkt under den långvarige stadsdelschefen, och 
enligt intervjuer var deras samverkan mycket tät, vilket skapade en 
möjlighet att gå vid sidan om linjen. Som vi såg bröts denna samver-
kan genom tillträdet av en ny stadsdelschef. Projektledaren försök-
te hävda sin position genom att börja titulera sig ”enhetschef ” för en 
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strategisk avdelning under uppbyggnad, men vi kunde se att stads-
delschefen tänkte sig helt andra former för verksamhetsutvecklingen 
i framtiden. Marknadsföringsmaterialet för projektet, som nämndes 
i förra kapitlet som det enda enhetliga i projektet (tillsammans med 
projektledarens person och samordningskontoret), kan också ses som 
en del i detta positionsspel mellan projektledare och stadsdelschef.

Att synliggörande i form av marknadsföringsmaterial kan rikta sig 
till den egna organisationen, snarare än till omvärlden, framstår som 
tydligt i det aktuella fallet. Materialet – i form av en bok – riktar sig 
och distribueras främst till den egna organisationen. Projektledarens 
och följeforskarens personer är mycket synliga i boken. Man kan se 
det som ett sätt att faktiskt informera kärnverksamheten om projek-
tet, som en form av positionering, men också som ett sätt att berät-
ta en enhetlig historia om ett i själva verket ytterst diffust projekt (det 
finns ingen samsyn bland intervjupersoner kring vilka verksamheter 
som egentligen tillhör och inte tillhör projektet). Även om kommu-
nikationen framför allt är internt riktad är den också av stor betydel-
se för anslagsgivande myndigheter – ytterst förstås EU, men framför 
allt de svenska myndighetsorgan som distribuerar de stora struktur-
fonderna: Tillväxtverket samt Svenska ESF-rådet. Boken blir ett bevis 
för att det finns ett projekt. Boken demonstrerar att styrning pågår 
i linje med bidragsgivarens intentioner. Utvecklingsprojekt handlar 
inte bara om att få saker gjorda, utan också om att synliggöra att saker 
görs. En viktig del i synliggörandet är även platsen (dvs. kvarteret eller 
bostadsområdet) där projektet äger rum. I marknadsföringsmaterialet 
framhävs platsen starkt, och detta är i linje med det områdesinriktade 
arbete som präglar kommunens arbete med utanförskapsfrågor och 
som i sig utgör ett arv från URBAN och storstadssatsningen.

Jag har här kunnat visa att projekt som synliggörande kan förstås i 
sammanhang med alla de teoretiska perspektiv som lyfts fram i boken. 
Legitimitetsskapande pågår på alla nivåer, inte minst på överordnad 
EU-nivå och nationell nivå. Styrningen sker samtidigt på avstånd 
där utvecklingsaktiviteterna förväntas bli demonstrerade, beskrivna 
och dokumenterade efter en externt given projektmall som EU har 
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bestämt och som numera utgör raison d’être för bidragsgivande myn-
digheter. På lokal nivå förekommer byråskapande strategier (projekt-
ledaren vill bli chef för en strategisk avdelning) och positioneringsspel. 
Förutsättningen för byråkratisering är samtidigt ett avstånd till politi-
ken i de konkreta sammanhangen. Men liksom tidigare framgått stö-
ter projekten på problem utifrån ett organisatoriskt maktperspektiv, 
manifesterat av tjänstemannaledningen. Projekten är horisontellt in-
riktade i enlighet med en nätverks- och partnerskapsretorik, och de 
riskerar därmed att kortsluta den organisatoriska hierarkin, eller åt-
minstone göra den problematisk. Kontroll över framtiden har i boken 
påståtts vara det yttersta målet bakom managementreformer, och vi 
kunde se i uttalandet från stadsdelschefen i förra kapitlet att hon avser 
att nyttja mer vertikalt inriktade strategier för att uppnå sådan kon-
troll. Detta ligger i linje med det kontrollsträvande som hela tiden 
förefaller ha präglat kommunledningens inställning till de många dis-
parata utvecklingsprojekten, tydligt exempelvis i ambitionen att (för-
visso i vaga former) introducera det alternativa managementkonceptet 
processledning. Projekten har stört och skapat risker för denna orga-
nisatoriska kontroll – därmed borgar de för framtida konflikter. Pro-
jekt som synliggörande och demonstration av att styrning pågår är 
en mycket viktig aspekt på projekt, men i detta exempel förefaller det 
mest som en defensiv strategi gentemot den organisationsskapande  
ambitionen.

Utmärkelser som synliggörande  
av styrning
På Institutet för Kvalitetsutvecklings hemsida (www.siq.se) kan man 
läsa mycket som är managementrelaterat. I juni 2010 flaggas för Al-
medalsveckan där SIQ kommer att organisera seminarier om hur man 
kan förbättra sitt kvalitetsarbete och varför det är så bra med kvalitetsut-
märkelser. Medverkar gör framstående personer, exempelvis regerings-
representanter såsom statssekreteraren i Utbildningsdepartementet. 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   260 2011-09-29   13.28



2618. ”VI  MåSTe BlI  BäTTre På ATT VISA UPP OSS” …

Man kan vidare reservera plats på SIQ:s olika processutbildningar: 
”Processledarutbildning”, ”Processledningsprogram”, ”Etablera och 
styr processerna” samt ”Intern processutveckling”. På hemsidan 
syns en bild på två glada människor som håller i ett diplom. Bilden 
 föreställer en av de två mottagarna av ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” 
2009 – Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping samt HSB 
Östergötland – fotograferade i samband med kungens överräckande 
av diplomet den 27 april 2010. Ministrarna Göran Hägglund och Mats 
Odell uttalar sig positivt om de två verksamheter som fått utmärkelsen. 
Hägglund säger bland annat att han hoppas att Barn- och ungdoms-
medicinska kliniken kan tjäna som ett gott exempel inom vården. På 
hemsidan finns också en bild på kronprinsessan Victoria som står mitt 
emellan två likaledes glada mottagare av stora diplom. Den här gång-
en handlar det om mottagarna av ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” 
2009, Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall. I kalendariet på hemsidan 
ser man att dessa verksamheter – Barn- och ungdomsmedicinska kli-
niken i Jönköping, HSB Östergötland och Glada Hudikgymnasiet – 
alla deltog i SIQ:s konferens ”Vinnande ledarskap” den 26 april 2010 
tillsammans med industriverksamheter som Scania, Viking Line och 
SKF. Under bilderna från konferensen säger SIQ att en ”lärdom att dra 
från dagen är hur påfallande lika framgångsfaktorerna är i till synes vitt 
skilda verksamheter”. I högermarginalen på SIQ:s hemsida finns en 
broschyr. Denna broschyr är SIQ:s modell för kundorienterad verk-
samhetsutveckling (berörd ovan i kapitel 4). Likheten mellan alla de 
framgångsrika organisationerna är i själva verket att de använder sig 
av denna modell. Om man inte använder sig av denna modell har man 
ingen möjlighet att vinna de utmärkelser som omnämns ovan, och får 
därmed inte heller ta del av den prestige som det ligger i att motta ett 
diplom ur kungens eller kronprinsessans hand.

SIQ:s kvalitetsutmärkelse Utmärkelsen Svensk Kvalitet är den främ-
sta i raden av de många utmärkelser och priser som idag delas ut 
av olika former av paraplyorganisationer till enskilda organisationer. 
Bakgrunden till SIQ samt dess styrande roll för TQM-användning 
har redan analyserats i kapitel 4. Här ska bara de impressionistiska 
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intrycken från hemsidan kopplas till synliggörande som styrmetod. Vi 
lägger då märke till följande:

•	Priser och utmärkelser spelar förstås en viktig roll för synliggörande.

•	 SIQ använder sig av kungligheterna vid utdelandet av sina utmärkel-
ser, vilket höjer statusen. Här finns ömsesidiga intressen, eftersom 
kungligheterna samtidigt också marknadsför sig själva.

•	 SIQ är en av många organisationer som sammankopplar olika aktö-
rer vars gemensamma karaktär är att de anses framgångsrika, men 
som enligt SIQ samtidigt följer samma framgångsmetod (dvs. SIQ:s 
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling), som i slutän-
den blir ”vinnande ledarskap”. Extra intressant är här att framgångs-
rika organisationer från offentlig sektor kopplas till stora och kända 
företag, exempelvis Scania, som anses vara en stor förebild i föränd-
ringsarbete. Bland SIQ:s medlemmar finns allt från små konsultfir-
mor till stora myndigheter såsom Försvarsmakten. 

•	 SIQ driver egna managementutbildningar som förstås utgår 
från TQM och processperspektiv.

Utdelande av prestigefyllda utmärkelser är i sig ett slags synliggörande 
av styrning med demonstrationseffekt. Synliggörandet går inte bara 
ut på att väcka och tillfredsställa fåfängan hos ansökande organisatio-
ner, utan också att marknadsföra den aktör som delar ut priset, det vill 
säga SIQ (och kungafamiljen). Genom priset påminns vi om att SIQ 
finns och har en roll att spela i svensk managementutveckling. Vi vet 
egentligen inte om SIQ har någon självständig makt. Men tydligen är 
SIQ en samlingspunkt för förändringsinriktade aktörer. Vi såg exem-
pelvis att statssekreteraren på Utbildningsdepartementet skulle med-
verka i ett SIQ-seminarium, och det är nog fler priser och utmärkelser 
att vänta på utbildningsområdet. Redan för några år sedan väckte 
Högskoleverket viss uppmärksamhet när det som del i sin kvalitets-
granskning instiftade en utmärkelse för ”Framstående utbildnings-
miljö”. Högskoleverket är inte med i SIQ – det är däremot flera andra 
myndigheter – men det är troligen inspirerat av SIQ:s utmärkelser, 
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och Högskoleverkets utmärkelse tjänar säkerligen också till att mark-
nadsföra myndigheten själv, och kanske framför allt demonstrera att 
myndigheten är en styrande aktör på högskoleområdet. Men är det 
inte ett svaghetstecken att behöva förlita sig till demonstrationseffek-
ter av detta slag? Är inte demonstrationseffekter ett dåligt substitut 
för mera direkt styrning? Återigen har den omfattande delegeringen 
och decentraliseringen gjort att många aktörer upplever det svårt att 
veta hur man ska styra utvecklingen. För SIQ är utdelandet av utmär-
kelser själva livsnerven i existensen; för en myndighet som Högskole-
verket är det mer en del i ett styrningsbatteri som kanske snarare visar 
att myndigheten har svårt att styra. Demonstrationseffekter skulle så-
ledes kunna ses som exempel på ”vanmäktig styrning” (se kapitel 4).

Å andra sidan är utmärkelser av detta slag tydligen viktiga för 
många organisationer idag. I enlighet med maktperspektivet kan syn-
liggörandet i form av utmärkelser förstärka intrycket av organisatio-
ner som inte bara framgångsrika, utan framför allt sammanhållna och 
integrerade. Utmärkelser och strävandet efter utmärkelser är en del av 
det som brukar kallas för ”image management”, det vill säga en sorts 
marknadsföring. Med marknadsföring antyds att det är en externt rik-
tad synliggörandemetod, men detta stämmer bara till viss del. Där-
för anser jag att image management, i brist på bättre svenskt ord, är en 
bättre benämning, för den klargör att vi har att göra med en manage-
mentmetod som även är internt riktad. Image management i form av 
sökandet och erhållandet av utmärkelser är således en viktig del i att 
övertala personalen om att verksamheten hänger ihop och styrs på ett 
enhetligt sätt, samt att den står i samklang med modernitet och fram-
tid. Denna form av image management kan samtidigt försvåra ifråga-
sättande och alternativa meningar inom organisationerna, speciellt 
om image management kombineras med en bild av omgivningen som 
hotfull, något som är mycket vanligt idag. I kapitel 3 kunde vi exem-
pelvis se hur en hotfull omvärld påstods omge universitetet, vilket 
gjorde enhetliga strategier till ett nödtvång. Jag menar att denna ho-
mogenitetsskapande strävan inom image management lätt underskat-
tas. I själva verket är den en viktig anledning till att aktörer såsom SIQ 
kan existera. Image management handlar om att skapa och kontrollera 
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organisationens framtid genom bilder. Men i samband med detta är 
det också angeläget att ta ett samlat grepp om hela utvärderings- och 
dokumentationskomplexet.   

Dokumentation, utvärdering och  
ackreditering som synliggörande  
av styrning

”Vi måste bli bättre på att dokumentera det vi gör!” (prorektor för eko-
nomihögskolan i studierektorsnätverket).

Företagsekonomen Mats Alvesson hävdar i debattboken Tomhetens 
triumf, som jag återkommer till i något större detalj i nästa kapitel, att 
moderna organisationer i den offentliga sektorn ägnar sig alltmer åt 
olika ”skyltfönsterarrangemang”. Man visar upp en tjusig fasad, men 
detta fasadbyggande har inslag av bondfångeri och illusionsnummer. 
Ofta får fasaden kompensera för ett bristfälligt innehåll. Jag har redan 
varit inne på – framför allt i kapitel 3 – att aktiviteter såsom dokumen-
tation, utvärdering och synliggörande kan ha mer med signalering att 
göra än med någon aktiv vilja att förbättra verksamhetens processer.

Enligt det grundläggande antagande om rationalitet som ligger i 
de flesta managementmodeller är utvärdering ett centralt medel för 
förbättring av olika processer (Colebatch 1995). Utvärdering rela-
terar i sin tur till andra processer. Utvärdering relaterar till en tydlig 
målsättning, vars uppfyllelse kan utvärderas mot resultaten i efter-
hand. Utvärdering relaterar också till en omfattande dokumentation 
av  processer: dokumentationen skapar förutsättningar för att värdera 
organisationens insatser, skapa jämförbarhet mellan olika organisatio-
ner, och framför allt göra det möjligt att mäta graden av olika insatser 
samt vad dessa insatser ger för effekter (Vedung 2009). Utvärdering 
relaterar slutligen till beslutsfattares primära möjlighet att styra en 
verksamhet i ett kvalitetsstyrt system, nämligen genom efterkontrol-
ler som i sin tur bör ge upphov till belöningar och bestraffningar som 
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ska fungera motiverande. Vi har sett att sådan prestationsbaserad re-
surstilldelning är på väg att genomföras inom hela högskoleväsendet 
samt regionalt inom det landsting som jag har studerat (i kommunens 
projektverksamheter har jag däremot inte uppfattat att något sådant 
system skulle vara på väg). Utvärdering med hjälp av dokumentation 
blir således en kärna i det nya styrsystemet – ett styrsystem som delvis 
utmanar professionernas makt över sina arbetsprocesser som tidiga-
re snarare präglats av, om inte hemlighållande, så åtminstone exklu-
siv tillgång och ”tysta” överenskommelser (Power 1997). Ett svar från 
professionen, som också analyserades i kapitel 3, är då att utveckla ett 
likartat, professionsbaserat system genom ackreditering, som uppfyl-
ler såväl exklusivitetskravet som det nya styrsystemets krav på synlig-
gjorda och rationella processer.

Detta alltså enligt den rationella modellen. Men är det då inte så, 
som Alvesson påstår, att vi är utsatta för ett illusionsnummer? Är det 
inte synliggörandet som sådant, snarare än synliggörandet som en för-
utsättning för kontroll och förbättring, som är huvudsyftet? Jag upp-
fattade kvalitetssystemen vid högskolan (det europeiska, nationella 
och lokala samt EQUIS-ackrediteringen) i kapitel 3 främst som ett 
system av signalering. Dels signaleras status för den egna högskolan  
(eller, genom EQUIS-ackrediteringen, den egna professionen) gent-
emot omvärlden, dels signaleras att man är en del av, till och med  
i framkanten av, ett europeiskt och nationellt system för kvalitetskon-
troll och kvalitetsförbättring. Detta signaleringssystem har otydliga 
kopplingar till den verksamhet som egentligen ska utvärderas och för-
bättras. Flera intervjupersoner har hävdat, exempelvis när det gäller 
Högskoleverkets granskning av universitetets kvalitetssystem, att det 
förefaller vara dokumentationen snarare än de verkliga processerna 
som utvärderas (jfr Segerholm & Åström 2007; jfr också den kritis-
ka litteraturen om det moderna utvärderingssystemet i den svenska 
skolvärlden, som tog sin början med Jacobsson & Sahlin-Andersson 
1995). De som handhar denna dokumentation är förstås inga lögna-
re, men de befinner sig vanligtvis ändå ganska långt ifrån de verkliga 
processerna, ett avstånd som har tilltagit i takt med att universitetet 
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blivit allt större och expanderat sin centrala nivå och sina fakultets-
kanslier. Vi får då ett styrsystem som signalerar att allting sker inom 
ramen för det kvalitetsutvecklande systemet, men som i själva verket 
är ett signaleringssystem som är frikopplat från den verksamhet som 
systemet påstås vara tänkt för att styra. Bakom detta signaleringssys-
tem döljer sig väl så rationella ambitioner, men de är rationella på ett 
annat sätt. De handlar om ledningens ambitioner att få kontroll över  
x-universitetet. Signalsystemet är då till mer för att tvinga medarbe-
tarna att utföra saker och visa vem som bestämmer, snarare än att för-
bättra kvaliteten. Även det omfattande utvärderingskomplexet kring 
storstadssatsningen – som i den här boken till stor del har förbigåtts 
(SOU 2005:29) – förefaller att handla om en form av signalering av 
enhetlighet. I det här fallet handlar det emellertid inte om organisato-
risk enhetlighet, utan enhetlighet i satsningen som sådan – de många 
utvärderingarna utgör det tydligaste beviset för att det har funnits 
(och kanske finns?) en storstadspolitik.

Men kan inte ”verkligheten” – som det brukar heta – ligga någon-
stans mitt emellan? Kan inte kvalitetssystemet handla om såväl att ut-
veckla och förbättra verksamhetens processer som att skapa sig ökad 
organisatorisk kontroll samt signalera status till omgivningen? Jag 
ska här försöka bearbeta denna svåra fråga med hjälp av en kort dis-
kussion om utvärderingsfenomenet i svensk offentlig sektor (för en 
uppmärksammad bok om detta fenomen, se Lindgren 2006, med den 
dramatiska titeln Utvärderingsmonstret). Man kan sammanfatta alla de 
aktiviteter som beskrivits i detta kapitel som en strävan efter att göra 
sig utvärderingsbar i vid mening (Power 1997; Newman 2001). Man 
bör ständigt vara beredd på att bli utvärderad, företrädesvis av högre 
beslutsnivåer och ledning, men kanske också av andra organisationer, 
näringsliv, media och medborgare. Med en positiv tolkning handlar 
detta om en strävan efter det öppna och transparenta samhället, där 
man vet vad man får och vad som sker. Det rationella strävandet med 
utvärdering som styrmedel kan alltså kopplas till en demokratisk strä-
van att öppna den offentliga sektorns organisationer för granskning. 
Med en mer negativ tolkning läggs oerhört mycket tid och kraft på 
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skapandet av utvärderingsbarhet, så mycket tid och kraft att det går ut 
över verksamhetens kärnprocesser och till och med tenderar att över-
skugga eller betonas mer än dessa kärnprocesser, vilket vi varit inne på 
(se också ESV 2003:30; Lindgren 2006; KRUS 2011). Andersen och 
Born menar till och med att vi på medarbetarnivå kan tala om ett slags 
personlighetsklyvning mellan den verkliga medarbetaren och ett slags 
fantom – ett objekt som ska göras till föremål för styrning, kontroll 
och utveckling.

Det handlar om kompetens för kompetensutveckling, där kompetensen 
för kompetensutveckling består i att medarbetaren kan förhålla sig till 
sig själv som kompetens och kompetenspotential. Det krävs alltså att 
medarbetaren fördubblar sig själv i sig själv, där den ena delen iakttar 
och den andra delen observeras som kompetens (Andersen & Born 
2001:93).

Detta ligger i närheten av teorier om att det postmoderna samhället präg-
las av att bilden tar över verkligheten. Syns man inte så finns man inte.

Vi kan skilja mellan utvärderingsbarhet i snäv och vid mening. 
 Utvärderingsbarhet i snäv mening handlar då om utvärderingar som 
sådana. Dessa började utvecklas under 1960-talet, och har så småning-
om kommit att bli en megatrend, inte minst inom svensk offentlig sek-
tor. Det är egentligen fel att använda ord som trend eller mode när det 
gäller utvärdering, eftersom det handlar om en process över decen-
nier, som mötts av ett ständigt stegrande intresse och vars kulmen vi 
ännu inte sett. De flesta politiska program (exempelvis EU:s olika 
fonder) har utvärdering knutet till sig som en obligatorisk del. Detta 
innebär att en utvärderingsindustri vuxit fram kring konsultbolag och 
akademier; en högt uppsatt chef inom kommunen som jag intervjua-
de ansåg till och med att hela storstadssatsningen verkade handla om 
att hålla denna utvärderingsindustri under armarna! Den rationella 
modellen hävdar alltså att utvärderingar handlar om att följa upp, ut-
veckla och förbättra, samt utgöra ett beslutsunderlag för ledare. Den 
rationella modellen är identisk med hur beslutsfattare brukar uttrycka 
sig kring utvärdering.
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Den utvärderingsforskning som jag har tagit del av – främst den 
statsvetenskapliga – är emellertid närmast entydigt skeptisk till 
att  utvärderingar har eller kan ha denna roll (se dock Hertting & 
 Vedung 2009). ”För döva öron”, en rapport skriven av statsvetarpro-
fessorn och före detta folkpartipolitikern Daniel Tarschys (1986), kan 
sammanfatta denna skepsis. Politiker påstår att utvärderingar är centra-
la, men när de väl dyker upp är politikerna inte intresserade, eftersom 
de är nu- och framtidsfokuserade och inte vill veta vad som eventuellt 
gått snett i tidigare politik. Om de behöver information, förlitar de sig 
mer på kontakter med medborgare, media och intresseorganisationer, 
snarare än utvärderingar – de behåller med andra ord den klassiska, 
inputinriktade politikerrollen och vill inte ikläda sig den outputinrik-
tade (ibid.). Utvärderingar används i och för sig ibland för att legiti-
mera drastiska beslut (exemplet med psykoterapiutbildningar gavs i 
kapitel 4), men den vanliga inställningen bland statsvetare är att ut-
värderingar då används som legitimering av beslut som man ändå har 
tänkt att fatta (Bäck & Larsson 2008). Utvärderingar kan ibland – en-
ligt en del forskare samt många intervjupersoner – ses som exempel 
på en verksamhet som man ägnar sig åt när man inte vet vad man an-
nars ska göra; det skulle alltså till och med kunna ses som ett tecken 
på marginalisering att man sysselsätter sig med utvärderingar (tan-
ken har anförts ovan när det gäller Högskoleverket och Socialstyrel-
sen). Sammanfattningsvis hävdar ofta statsvetare att utvärderingar har 
en symbolisk karaktär, och att utvärderingar bara är ett – av många – 
vapen i politikens legitimitetsskapande arsenal. Detta innebär inte att 
beslutsfattare inte har en god vilja att verkligen förbättra verksamheter 
med hjälp av utvärdering. Men det innebär att utvärderingar måhän-
da inte förtjänar så mycket intresse, även om fenomenet är stort. Som 
redan framhållits var exempelvis utvärderingsindustrin kring stor-
stadssatsningen gigantisk. Mina intervjupersoner i kommunen är alla 
extremt kritiska till storstadssatsningen. Men de uttrycker i flera fall 
också en trötthet på alla utvärderingar som har följt i dess kölvatten. 
Det förefaller knappast finnas någon vilja att ta till sig resultaten av 
dessa utvärderingar (de mest kritiska har för övrigt varit chefer). 
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 Beslutsfattarna vet redan vad som gick fel, och behöver inga utvärde-
ringar för att få detta bekräftat. 

Denna syn på utvärderingar i snäv mening är främst förenlig med 
nyinstitutionalismen och byråskapandeteorin (Bäck & Larsson 
2008). Samtidigt kan man invända, såsom flera gånger har framhål-
lits, att det är kravet på utvärdering som sådant som är ett viktigt styr-
ningsverktyg, snarare än vad utvärderingarna innehåller och kommer 
fram till. De statsvetenskapliga skeptikerna till utvärdering missar må-
hända denna maktaspekt (Dahler-Larsen 2004).

Om vi i stället vänder oss till utvärderingsbarhet i vid mening, blir 
utvärderingar bara en av många tekniker för synliggörande. Angräns-
ande tekniker är då revision, standardisering, ackreditering, utmär-
kelser, politiska eller juridiska krav på dokumentation, liksom de 
tekniker som ofta bildar kärnan i olika managementmodeller såsom 
processtyrning och TQM. Just revision, som vi såg i kapitel 5, är en  
företeelse som, liksom utvärdering, har haft en tendens att vidgas till nya  
fält och inriktas på hart när alla aspekter av en organisations verksam-
het. Vi såg i kapitel 4 hur revision som styrsystem bygger in delar av 
de NPM-orienterade förändringsmodellerna, och även om utvärde-
ring inte kan ses som ett styrsystem på samma sätt som revision är det 
troligt att även utvärderingspraktiken vidgar sig med hjälp av föränd-
ringsmodeller. Eventuellt finns i stigande utsträckning till och med 
en gråzon mellan revision och utvärdering. Den nya utvärderingsche-
fen vid x-universitetet är således revisor och före detta chef för intern-
revisionsenheten. Med governmentality-skolans sätt att se det har vi 
här att göra med ett fält av angränsande tekniker för synliggörande 
som ligger i linje med det Panopticon-perspektiv som presenterades 
i början av kapitlet. Det är då fel att skjuta in sig på enskilda utvärde-
ringar och konstatera att dessa var symboliska eller meningslösa, eller 
att rikta in sig på enskilda beslutsfattare och konstatera att de inte var 
så intresserade av utvärderingar när det kom till kritan. Det är i stäl-
let styrsystemet som sådant som är av intresse. Utvärderingsbarhet i 
vid mening, det vill säga applicerandet av alla dessa angränsande tek-
niker som både innehåller kontrollerande och skapande element, blir 
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i själva verket ett centralt makt- och styrningsmedel i det moderna 
samhället.

Denna styrnings första logiska drivkraft är att genom ständigt synlig-
görande göra fler och fler aspekter av samhället till föremål för styrning. 
Dessa aspekter benämns (”högskolans kvalitetssystem”) och skapas där-
med som föremål för styrning. Utvärderingar kan här ofta tjäna syftet att 
legitimera förändring (Hasselbladh m.fl. 2008). Om en utvärdering syn-
liggör en verksamhet så synliggör den också denna verksamhets brister, 
varvid detta kan tas till intäkt för att styrsystemet bör förändras, exem-
pelvis i riktning mot mer marknadsstyrning. På så vis indikerar utvärde-
ring problematisering snarare än legitimitetsskapande (Blomgren 2007).

Styrningens andra logiska drivkraft är att ta andra aktörer i anspråk 
för denna styrning – oftast de aktörer som själva är objekt för styr-
ningen (dvs. högskolans aktörer ska själva realisera kvalitetssystemet). 
Enligt Dean (1999) och andra forskare som talar om governmentali-
ty som ett slags avancerad liberalism är en tredje drivkraft att förflyt-
ta de avgörande delarna av styrningen till platser utanför politiken i 
strikt mening, men vilka likväl är nödvändiga för styrningens ändamål 
(dvs. till den privata sfären – föräldrars fria skolval, vårdval, olika kon-
traktsrelationer eller den enskilde medarbetarens ansvar för självut-
veckling). Systemet måste värderas i sin totalitet – utvärderingsbarhet 
i vid mening – inte i sina enskilda delar. Denna totalitet kan emellertid 
bli synlig i högst avgränsade och lokala exempel. Jag har här ett sådant 
 exempel, som handlar om kraven för sökande av en lektorstjänst:

Med utgångspunkt i redovisningen av pedagogiska meriter och 
 meritförteckningen i övrigt ska faktaunderlaget sättas i ett samman-
hang, t.ex. den sökandes utveckling och pedagogiska mål, hur samver-
kan med andra personer och de egna målen utvecklats. Den sökandes 
utbildningstänkande bör bli synligt i redovisning av personliga driv-
krafter, hur olika pedagogiska mål ska uppnås, hur integrering av olika 
pedagogiska metoder och mål planeras (y-fakultetsstyrelsen, x-univer-
sitetet 2006).

Här har vi med utvärderingsbarhet i vid mening att göra, det vill säga 
med skilda tekniker för synliggörande. De flesta med kännedom om 
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universitetet och tillsättande av tjänster skulle vilja avfärda denna text 
och hävda att den är symbolisk. Det är inte säkert att vare sig den sö-
kande eller de sakkunniga läser instruktionstexten eller utvärderar 
den sökande enligt dessa riktlinjer, och det är inte särskilt troligt att 
den anställande nämnden heller bryr sig om den. Möjligen skulle en 
byråskapandeteoretiker vilja hävda att vi här har med en alltmer infly-
telserik personalavdelning att göra, som vill ha sitt ord med i laget vid 
tillsättande av tjänster. En nyinstitutionalist skulle kanske vilja påstå 
att denna text mest finns för att någon har krävt att den ska finnas. 
Ser vi texten med governmentality-glasögon blir sådana avväganden 
mindre viktiga. Det viktiga är hur det självstyrande subjektet skapas i 
texten. Den sökande påstås ha olika mål samt ett särskilt utvecklings-
tänkande. Den sökande konstrueras i texten som en målstyrd varelse. 
Texten är maktfullkomlig och lämnar inte utrymme för förhandling 
härvidlag. Den sökande måste anpassa sig till denna konstruktion och 
skapa sig själv på detta sätt, utrusta sig med en viss form av tänkande 
och vissa mål. Den rationella modellen skapas alltså genom texten.  
Vi kan också se att det är den sökandes mänsklighet som texten för-
söker komma åt, ett exempel på hur den avancerade liberalismen tar  
aktörer i anspråk som står utanför den politiska sektorn, men som utför  
aktiviteter som är nödvändiga för denna sektors existens. Vi ser också 
i texten en kärnpunkt i governmentality-skolans argumentation – att 
makt är en form av skapande av reglerade friheter. Ser vi det historiskt 
förekom inte denna typ av krav i anställningsvillkor tidigare. Vi kan se 
det som att fler och fler delar av anställningsprocessen görs till före-
mål för styrning genom att först benämnas (”pedagogiska mål”) och 
sedan styras (dessa mål har relationer till individens egna mål, indivi-
dens samverkan med andra samt individens utveckling att göra). Den 
sökande kan på så sätt också problematiseras – har han eller hon ex-
empelvis några tydliga mål? – och göras till föremål för styrning. Ut-
värderingsbarhet i vid mening har då i detta fall att göra med att den 
sökande ska skapa en berättelse och en dokumentation om sig själv 
som en pedagogisk varelse.

På samma sätt som jag menade att jag egentligen inte har några 
större invändningar mot tolkningen att utvärdering i snäv mening inte 
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behöver vara så betydelsefull och kan ha främst symboliska och legiti-
merande funktioner, har jag inte heller några invändningar mot denna 
tolkning av utvärderingsbarhet i bred mening: synliggörande är en 
viktig styrningsteknologi för det moderna samhället. Jag har emel-
lertid premierat en organisationspolitisk tolkning av managementre-
former: de handlar primärt om att utöva makt och hantera konflikt.  
I det exempel som just beskrivits finns förvisso den anonyma, men 
krävande, subjektsskapande makten, men det finns också ett tydligt 
organisationspolitiskt budskap: du ska vara en lydig medarbetare. Det 
konflikthanterande och konfliktundvikande drag som flera gånger 
betonats i den här boken är också uppenbart – i lydigheten ingår för-
måga till ”samverkan med andra personer”. De personliga målen – är 
det underförstådda men lätt uttydbara budskapet – måste vara relate-
rade till en person som är smidig och inte ställer till problem i mötet 
med andra medarbetare. Som jag nämnt är den typ av krav som ställs 
i citatet något som – åtminstone hittills – inte har haft någon större 
betydelse i tillsättningsprocesser vid universitet. Ser vi det hela med 
organisationspolitiska glasögon är det snarare summan av de totala 
dokumentationskraven vid denna tillsättningsprocess som är av in-
tresse. All denna dokumentation samlas och läggs vid härskarens föt-
ter som ett slags tribut. Det är inte innehållet i dokumentationen som 
är av intresse, utan vem som har makten genom att kunna kräva att 
denna dokumentation samlas in och få någon annan att arbeta med 
insamlingen. Jag menar att ett sådant synsätt kan tillämpas på de fles-
ta moderna utvärderingsprocesser. Jag nämnde parentetiskt ovan hur 
den svenska skolan sedan decentraliseringen i början av 1990-talet har 
kommit att styras genom ett utvärderingsbaserat system, samt att det 
samtidigt finns en omfattande kritik mot detta system. Det är svårt 
att tolka det svenska utvärderingsväsendet inom skolan på annat sätt 
än att det är till för att tydliggöra den nationella – och, i dess loka-
la varianter, kommunala – kontrollen, det vill säga signalera makt på 
avstånd. På lokal nivå kan utvärderingstänkandet samtidigt använ-
das för att disciplinera medarbetare genom krav på utvärderbarhet. 
Mycket av allt detta utvärderande är symboliskt, men det innebär inte 
att verksamheterna inte förändras av det (Dahler-Larsen 2004). Det 
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är här som governmentality-perspektivet kan vara till hjälp för att be-
skriva vari denna förändring består.

Jag når inte fram till någon slutlig sanning rörande utvärderingsfe-
nomenet i offentlig sektor. Utvärderingar i snäv mening kan ofta fram-
stå som lika begränsat betydelsefulla som utvärderingsfenomenet  
i vid mening kan ses som maktfullkomligt. Vi har emellertid med ett 
tydligt, nytt styrningsfenomen i offentlig sektor att göra, ett styrnings-
fenomen som dessutom omgärdas av en mängd externa intressenter 
som vill påverka, förändra eller helt enkelt tjäna pengar. Synliggöran-
de genom utvärdering kan signalera såväl legitimitetsskapande som 
organisatorisk makt och styrning på distans. Det organisatoriska ska-
pandet av utvärderbarhet handlar om kontroll och förutsägbara pro-
cesser. Det viktiga vid analyser av utvärdering är att vara medveten om 
denna teoretiska komplexitet. 

Delegerad styrning och synliggörande
Men de är ju otroligt skickliga på att marknadsföra ett budskap. Och 
det måste man ju säga att man måste vara full av beundran för hur kva-
litetsenheten har lärt sig utav amerikanerna att marknadsföra sitt bud-
skap. Det är så skickligt gjort alltså, det är så konsekvent och så skickligt 
och får sådant genomslag så att, det är beundransvärt. Jag menar, jag 
har suttit i sådana här nätverksorganisationer och försökt få intresse för 
vettiga idéer. Det går inte för man lyckas inte med marknadsföringen. 
De kan sälja konserverad gröt om det så är. De är så skickliga. Så att, ja, 
det beundrar jag verkligen alltså, hur man, men det är som att betrakta 
kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård som en marknad, där man gör 
sig ett varumärke och lanserar sin produkt, konsekvent (överläkare och 
f.d. kvalitetsansvarig i landstinget jag studerat om kvalitetsenheten). 

Detta både beundrande och ilskna uttalande – som kan handla en del 
om ”surt sa räven” eftersom personen i fråga manövrerats ut från kva-
litetsarbetet av den nuvarande kvalitetschefen – lyfter fram hur vikti-
ga marknadsföringsstrategier är för image management: de bilder av 
en framgångsrik verksamhet som förmedlas till såväl omgivning som 
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den egna personalen. I det aktuella fallet har den lyckade marknadsfö-
ringen lett till konsekvenser som att Finansdepartementet har hävdat 
att ett kvalitetsarbete efter linjerna från mitt studerade landsting skulle 
leda till årliga miljardbesparingar i svensk sjukvård (Ds 2005:7) samt 
att ledarna från Boston-tankesmedjan IHI (Institute for Health Care 
Improvement) lyft fram landstinget som det främsta i världen. Apro-
på IHI säger den ovan citerade intervjupersonen så här på frågan om 
vem som är den viktigaste trendsättaren för svensk sjukvård:

Det är IHI faktiskt. För Sveriges del är det IHI som är trendsättaren.  
IHI:s sätt att uttrycka sig kopieras väldigt snart av både SKL och 
 Socialstyrelsen på ett nästan skrattretande sätt. Och det är som jag 
säger, risken med det är alltså att vi har faktiskt inte samma värde-
grund. Och att Sverige är så fattigt så att vi inte kan ha, inte ens en egen 
 begreppsapparat, inte ens en egen värdegrund som vi verkligen vill stå 
för, som vi respekterar och delar, det är ett fattigdomsbevis detta att 
vi är så trendkänsliga. Och det är olyckligt därför att, eftersom vi inte 
egentligen därmed följer vår egen linje, så hattar vi från tuva till tuva. 
Och det, jag menar, om vi hade haft en egen nationell linje, strategi, så 
har vi med vår grundstruktur och våra resurser oerhörd potential, alltså.

Även IHI är beroende av image management – att framstå som den 
 ledande trendsättaren i global sjukvård. Vi har på så sätt en ömsesidigt 
förstärkande marknadsföring av framgång, där bilden blir viktigare än 
verkligheten. Den bild som kritikerna av kvalitetsarbetet i landstinget 
har är i stället att landstinget inte alls skiljer ut sig särskilt mycket gent-
emot nationella eller internationella ”medtävlare”.

Men vad handlar detta egentligen om? Det som står klart efter detta 
kapitel är att synliggörande har med delegerad styrning att göra. Dele-
gationen kan komma från nationell nivå eller andra styrningsnivåer. 
Som ovan lyfts fram togs ett viktigt beslut i landstinget redan i början 
av 1990-talet att lämna över organisationsstyrningen från politikerna 
till administrationen. Antagandet om att synliggörande enbart hand-
lar om mediatillvändhet är felaktigt. Beroende på perspektiv kan man 
se den synliggörande, delegerade styrningen som ett sätt att skapa 
normalisering genom styrning på avstånd, som legitimitetsskapande 
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åtgärd för de aktörer som utrustats med delegationen, eller som ett 
sätt att skapa organisatorisk makt genom producerandet av entydi-
ga och icke-förhandlingsbara bilder som handlar om att skapa och 
kontrollera framtiden. I ovanstående fall har vi alltså att göra med en 
 politik utan formella politiker – en politik utformad av byråkrater som 
består av managementreformer. Trendkänsligheten som intervjuper-
sonen talar om har med delegerad styrning att göra, där politiker har 
tagit ett steg tillbaka. TQM, eller för den delen lean, är en organisa-
tionspolitisk ideologi. Den försöker ersätta politik med något annat 
(jfr Brodkin 2006). Samma process ser vi när det gäller överordna-
de aktörer såsom SKL och Socialstyrelsen – om vi nu får tro kritikern.

Synliggörandet har förstås också med andra frågor att göra – en väl-
digt viktig faktor är synliggörande av kompetenser som en del av pro-
fessionaliseringssträvanden. Här framstår exempelvis sjuksköterskor 
som en viktig grupp, och det är också de som internt starkast bidrar 
till att göra landstingets kvalitetsarbete till en framgång (Blomgren 
2003 menar emellertid att sjuksköterskors involvering i kvalitetsarbete 
också kan ses som en skyddsstrategi). Bland exemplen ovan har syn-
liggörande också förknippats med demonstrationseffekter och defen-
siva strategier. Det är likväl delegerad styrning som skapar dessa olika 
följdverkningar. Delegerad styrning skapar ett behov för beslutsfatta-
re på överordnade nivåer att få något nytt att ägna sig åt, exempelvis 
ställa krav på synliggjord utveckling och utvärderingsbarhet. Dele-
gerad styrning skapar ett behov av styrning på avstånd, vilket vi såg i 
 exemplen med ENQA S/G och storstadspolitiken. Delegerad styrning 
skapar ett behov att demonstrera att styrning pågår i komplexa miljö-
er (projektpolitiken). Delegerad styrning skapar ett behov av utvärde-
ringsbarhet och synliggörande som en egen process och systematisk 
konstruktion (utvärderingsbarhet i vid mening). Delegerad styrning 
skapar ett behov av nya organisationsideologier som söker legitimitet  
utåt för förändringsprojekt inåt (utmärkelser). Andra exempel på 
den frånvaro av politiker som idag finns skulle kunna vara synlig-
hetsprojekt i formen av ”interaktiva hemsidor” etc. (Åkerström 
2010). När något sker på avstånd måste det kunna ses och visas upp.  
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Detta är grunden för den kombinerade voyeurismen och exhibitionis-
men. Delegerad styrning är därmed ett styrningsinstrument som i sig 
själv skapar vissa effekter, vare sig dessa är förutsedda eller oförutsedda  
(jfr Lascoumes & Le Galès 2007).

Jag har, som flera gånger framhållits, i detta kapitel försökt visa att 
det är fel att tro att synlighetsambitioner och ”skyltfönsterarrange-
mang” enbart har med nya mediala strategier – eller för den delen sta-
tusjakt – att göra. Strategier för synliggörande och transparens har  
i stället att göra med att de slutgiltiga beslutsfattarna i offentlig verk-
samhet har hamnat långt från den egentliga verksamheten. Vi har  
i stället hamnat i ett komplext signaleringssystem, där byråkrater på en 
viss nivå signalerar styrning till byråkrater på en annan nivå. På samma 
sätt som i förra kapitlet tillbakavisar jag inte det vanliga argumentet 
att organisationer visar upp sig för att få legitimitet från sin omvärld. 
Men jag vill återigen flagga för de inomorganisatoriska drivkrafter-
na. Mitt (potentiellt) kritiska uttalande om att ”byråkrater signale-
rar till andra byråkrater” behöver inte användas som argument för att 
såväl byråkrater som representanter för kärnverksamheter (exempel-
vis professionella grupper) inte ska ha något självbestämmande, vilket  
i den internationella terminologin vanligen kallas discretion (Brod-
kin 2006). Detta bör och måste de ha. Det är inte avsaknad av styrning 
jag har pekat på som problem, utan delegerad styrning. I ”delege-
rad” ligger att någon har lämnat ifrån sig något. För att den offentli-
ga verksamheten ska fungera måste personer (helst demokratiskt 
valda sådana) som inte är lierade med organisationsintressen bedri-
va en mer aktivt ingripande styrning. Annars lämnas fältet öppet för 
en  byråkratisk organisationspolitik, och det är uttrycken för en sådan 
 politik som vi ser i synliggörandestrategierna.
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9. Management som  
moral och tro

Ibland har forskare menat att managementidéer främst ska ses som  
uttryck för världsåskådningar och trosuppfattningar. Kanske den för-
ste som skrev i enlighet med detta synsätt var policyforskaren Aaron  
Wildavsky i artikeln ”If Planning is Everything, Maybe it’s Nothing?” 
(1973). Wildavsky menade att planering upphöjts till religion i det 
moderna samhället, trots att han ansåg att de flesta studier visar att 
planering inte fungerar någonstans. Wildavsky tog i rejält i sin uppgö-
relse med planering:

I sin ensamhet och rädsla är människan utelämnad åt främmande och  
oförutsägbara krafter, så därför söker hon så mycket tröst hon kan i att 
utmana ödet. Hon ropar ut sina planer i livets storm. Även om det enda 
hon hör är ekot av sin egen röst, är hon inte längre ensam. Att överge 
sin tro på planering skulle släppa lös den skräck som bor i henne. För 
om Gud är död är det bara människan som kan frälsa sig själv. Ju  större 
behovet är, desto mer längtar människan efter en tro på att hennes 
 vision är sann. Eftersom hon bara kan skapa den framtid hon önskar på 
pappret, lägger hon över sin lojalitet på planen. Eftersom slutet aldrig 
är inom synhåll gör hon resan till en helgedom; planeringsprocessen 
blir helig (Wildavsky 1973:152).

Wildavsky avslutar sin märkliga artikel med konstaterandet: ”Plane-
ring är inte främst ett ämne för samhällsvetaren, utan snarare för teo-
logen” (ibid.:153). En kärnpunkt i Wildavskys argumentering är att 
om planering misslyckas så är det alltid någon annans fel, inte pla-
neringens fel som sådan: ”Planering är bra om den lyckas och sam-
hället är dåligt om den misslyckas. Det är därför som planerare ofta 
misslyckas med att lära sig av sina erfarenheter. För att lära sig måste 
man göra misstag, och planering kan inte vara ett av dem” (ibid.:151). 
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Denna idé har upprepats av många senare  managementforskare; styr-
ningen och styrningsmodellerna kan det aldrig i sig vara fel på – det 
måste vara de personer och organisationer som ska genomföra styr-
ningen som brister (se t.ex. det generella argumentet i Brunsson 2006). 
Det är lätt att anknyta denna planeringsrationalitet till religionens värld 
(ibid.). Gud och kyrkan har skapat det perfekta systemet; det är män-
niskorna som brister. Om någon ifrågasätter systemet är det ifrågasät-
tandet det är fel på, inte systemet.

Planerings- och styrningsmisslyckanden är därför ett argument för 
att öka insatserna och försöken med styrning och planering (jfr Sund-
ström 2003). Detta är ett grundläggande argument för att manage-
ment handlar mer om tro än om ”evidensbaserad” verklighet. Om 
argumentet är felaktigt – styrningsmisslyckanden tillhör undantagen, 
det är i stället framgång som är regeln – faller idén om management-
idéer som trosföreställningar. Förespråkare för managementrefor-
mer kan argumentera för att de västerländska samhällena har gjort  
stora framsteg under den epok då managementidéerna varit i svang. 
De flesta observatörer (Pollitt & Bouckaert 2004) menar samtidigt 
att det är mycket svårt att fastställa samband mellan managementre-
former och till exempel ekonomisk framgång, och konkret evidens 
för NPM-reformernas framgångsrika effekter är det, som framhållits 
tidigare, tunnsått med. Men kanske det är både och? Management-
reformer kan både vara uttryck för trosföreställningar och samtidigt 
åtminstone i vissa fall leda till framgångar? Kanske stark tro och fram-
gång till och med hör ihop med varandra? Inom policyforskningen  
har det till exempel varit känt länge att gemensamma trossystem 
( belief systems) bland centrala aktörer kan vara viktiga för genom-
förandet av politik, inte minst för att hålla ihop nätverket mellan 
aktörerna (Sabatier 1988). Weick (2001) hävdar detsamma inom or-
ganisationsteorin, samt att förändring är omöjlig om inte tidigare 
trossystem betvivlas, något som också kan kopplas till Thomas Kuhns 
 berömda paradigmbegrepp. Tro och tvivel förefaller vara så pass 
 centrala  fenomen i relation till idéer att vi inte kan bortse från dem. 
Lindblom (1990) menar att de flesta förgivettagna kunskaper om 
samhället (att aktörer strävar efter att tillgodose sina preferenser, att 
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kärnfamiljer är bra för stabilitet, att lönespridning är nödvändigt för 
att skapa incitament, att analytisk kapacitet är viktigt för stora organi-
sationer) i själva verket är obevisade trosföreställningar som i de flesta 
fall gynnar befintliga eliter.

Det finns forskare som gjort Wildavskys idé om trosföreställning-
ar till en bärande idé för sin forskning, men de har vänt på idén så att 
dessa trosföreställningar utgör själva negationen till moral – de är i 
stället dubbelmoral. Tro och moral är alltså inte samma sak. Tros-
föreställningarna kan ledas tillbaka till de rationalitetsföreställning-
ar som står i centrum för det moderna samhället, och som kortfattat 
diskuterades i första kapitlet. Nils Brunsson är en av de främsta före-
trädarna för detta synsätt, och har till och med lyft upp dubbelmora-
len i en av sina boktitlar – The Organization of Hypocrisy (2002). För 
Brunsson är dubbelmoralen kompensatorisk – managementidéer är 
trosföreställningar som inte kan genomföras i praktiken, i stället är de 
en legitimerande retorik riktad mot omvärlden, på liknande vis som 
Machiavelli såg det hela. För företrädaren för managementreformer  
finns inget viktigare än att distansera sig från praktiska aktiviteter. 
 Befattandet med sådana aktiviteter skulle nämligen leda till att trosfö-
reställningarna ifrågasattes (Brunsson 2006). ”Steering at arm’s length”  
(genom delegering, decentralisering) har varit det anglosaxiska ut-
trycket för detta, och har oftast legitimerats med att det inte är effek-
tivt att beslutsfattare lägger sig i detaljer. Men distansen kan snarare 
handla om att beslutsfattarna vill undvika skuld (blame avoidance) 
för praktiska detaljer när något går fel, och de kan genom distansen 
rättmätigt förneka kännedom om praktiska absurditeter som olika 
styrsystem leder till (credible eller plausible deniability, Walton 1996).  
I samband med skuldundvikande dubbelmoral är det också en vanlig 
iakttagelse att planering, styrning, management, kundorientering och 
rationalitet är något som andra ska ägna sig åt, snarare än man själv. 
Brunsson (2006) citerar en konsult som sålde kundorienterade verk-
samhetsutvecklingsmodeller, men som samtidigt aldrig kunde tänka 
sig att vara kundorienterad själv. Tvärtom sålde han samma rigida mo-
dell hela tiden, och han var stolt över att aldrig göra minsta föränd-
ring i sina kurser utifrån sina kunders önskemål (dela upp kursen i två 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   279 2011-09-29   13.28



280 9. MAnAGeMenT SOM MOr Al Och TrO 

tillfällen, exempelvis). Ansvariga styrningsaktörer på de politikområ-
den som analyserats i denna bok – exempelvis Socialstyrelsen, SIQ,  
EU, europeiska organisationer med ansvar för genomförande av 
 Bolognamodellen (exempelvis European University Association, 
EUA) – underkastar sig troligen inte själva samma kundorientering 
och målstyrning som de kräver av underordnade organ. Det räcker att 
erinra om SIQ:s kundorienterade verksamhetsutvecklingsmodell. Det 
paradoxala resultatet verkar vara att modellen i sig själv inte är kundori-
enterad! Tvärtom är modellen rigid – verksamheter måste exempelvis 
vara processbaserade, annars kan de inte få SIQ:s utmärkelse. Model-
len ser likadan ut från år till år. Bolognamodellen kräver mätningar av 
studenters progression mot förutbestämda mål. Studerar man de ”fri-
villigorganisationer” som handhar genomförandet av Bolognamodel-
len ser man emellertid att deras egna mål inte alls är mätbara, utan 
tvärtom luddiga. Rationalitet är något som är till för andra. 

Jag ska i detta kapitel göra ett sista besök på kvinnokliniken för att 
försöka fastställa relationen mellan idéer, tro, moral och eventuell 
dubbelmoral där. Jag ska sedan utnyttja denna studie för en försiktig 
polemik mot den enda kritiska svenska debattbok på management-
området som nått viss uppmärksamhet, företagsekonomen Mats Al-
vessons bok Tomhetens triumf. 

Tro, moral, regelföljande och  
organisationspolitik
Den av mina studerade organisationer som framstår som mest trosdri-
ven är utan tvekan kvinnokliniken (även om det finns starka trosföre-
ställningar även i stadsutvecklingspolitiken). Denna tro finns inte bara 
på den studerade kvinnokliniken, utan är utbredd i hela landstinget. 
Landstingets kvalitetsenhet utgör kärnan i detta trosdrivna system. 
Att så många tror på förändringsmodellerna – framför allt den TQM-
baserade organisationen med dess ständiga förbättringsarbete – 
 förefaller vara en viktig förutsättning för dess eventuella lyckosamhet. 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   280 2011-09-29   13.28



9. MAnAGeMenT SOM MOr Al Och TrO 281

I varje fall menar forskarna Øvretveit och Staines (2007) att en svår-
fångad kultur verkar utgöra kärnan i landstingets förbättringsarbete 
(de hittar inga ”hårda bevis” i ekonomiska – till skillnad från Finans-
departementet! – eller kliniska termer på att förbättringar har skett):

Även om vi inte utförde en systematisk analys av kulturen, visade in-
tervjuer och besök att kulturen som helhet var lämpad för QI [Quali-
ty Improvement], för under årens gång har QI skapat en sådan kultur 
eller också hade ledarna arbetat för att skapa en miljö och värdering-
ar som de visste var nödvändiga villkor för QI, eller också gäller båda 
dessa förklaringar. […] Det finns också ett element av moralitet och ideo-
logi som styrker idéerna och höjer dem till att vara mer än tekniska verktyg 
(ibid.:75, min kursivering).

Detta pekar alltså på interna drivkrafter för kvalitetsarbetet, snarare än 
kundnytta eller besparingsskäl, något som också har betonats i en av-
handlingsstudie kring ett annat system (LOTS) i ett annat landsting 
(Skålén 2002). Medan managementmodellerna själva gärna lyfter 
fram omvärlden och ”kundernas” förväntningar och många akade-
miska förklaringsmodeller poängterar framväxten av globala och eu-
ropeiska styrsystem, får vi här än en gång belägg för hur viktiga krafter 
inom organisationerna själva är när förändringar ska genomföras. 
Kultur används ofta som en residualkategori för att förklara saker som 
man inte begriper. Jag har försökt avhålla mig från termen, men det är 
nu dags att försöka begripa dess beståndsdelar i fallet, annars får jag 
ingen adekvat förståelse av helheten.

Som sagt är kvinnokliniken del av en kvalitetskultur som finns  
i stora delar av landstinget och som utgår från kvalitetsenheten. 
Denna kvalitetskultur har vissa drag av en gammaldags ”folkrörelse”, 
 exempelvis på det idrottsliga eller frireligiösa området. Øvretveit och 
Staines (2007) poängterar att landstingets kvalitetschef (numera en 
långvarig sådan) har en historia som basketcoach, vilket skapar goda 
förutsättningar för entusiasmering. Enhetens marknadsföring av kva-
litetsidéerna togs upp redan i förra kapitlet. Landstingets årliga kvali-
tetskonferens kallas ”mikrosystemfestival”, vilket i kultursammanhang 
ger associationer till något vidare än förbättring av organisationer. 
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Som Øvretveit och Staines framhöll: det blir något mer än bara tek-
niska redskap när man anordnar festivaler för att fira dem. Strävan att 
bli bäst i världen, eller åtminstone bäst i Sverige, visar på betydelsen av 
att det finns en stark tro. Elementen av tro lyfts även fram av uttalade 
kritiker (att det finns sådana noterade märkligt nog inte Øvretveit och 
Staines, trots en omfattande studie) till förbättringsarbetet. En profes-
sor och före detta verksamhetschef i landstinget uttalar sig så här sar-
kastiskt om ett föredrag av IHI-chefen Don Berwick: 

Och så höll den här mannen då ett föredrag. Och jag tyckte att det var 
så smörigt alltså, det var som ett mormontempel i Salt Lake City. De 
första 20 minuterna pratade han då om hur världsledande vårt lands-
ting är, att i stort sett hela världen följde varje steg som landstinget tog i 
det här arbetet, då. Landstingsdirektören satt och mös. Men alltså, det 
är ju rena dyngan. 

En annan, mer försiktig kritiker (distriktsläkare, tidigare aktiv 
i kvalitetsarbete), menar att elementet av trosföreställningar 
skapar en obenägenhet att ifrågasätta:

Samtidigt har man ju drabbats lite av sin egen framgång. Man har  
egentligen lite svårt att se begränsningarna i sin egen metod. Och när 
de kommer så svarar man med såna här halleluja-budord. När man 
får någon form utav, när man vill diskutera på allvar, är detta bra eller 
är det inte bra, då är det som att, har vi hittat på det så är det bra. Det 
drabbar väl alla. De har lyckats, men de är mer eller mindre bra på olika 
områden.

Som framgått i tidigare kapitel finns starka element av organisato-
risk rekonstruktion, strävan efter kontroll och styrbarhet, att utmana 
gamla hierarkier, att anknyta till generella styrsystem samt en vilja att 
visa upp sig i denna trosdrivna kultur. Dessa element är dock främst 
knutna till ledningen (för såväl kliniken som för landstinget som hel-
het). Finns det andra former av tro bland den ”vanliga” personalen? 
Jag menar att det gör det. Jag skulle vilja hävda att bland inslag i kultu-
ren finns en vilja att göra rätt för sig, men också att skapa större jäm-
likhet och delaktighet. I det senare, menar jag, finner vi orsaken till att 
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kvinnodominerade kliniker arbetar mer med förbättringsarbete än 
andra kliniker och att förbättringsaktörer främst kommer från tradi-
tionellt kvinnliga yrken inom vården.

En kortare survey som jag gjorde i slutet av mitt projekt är bely-
sande i detta avseende. Surveyen var inte tänkt att ge någon statistisk 
generaliserbar information, utan syftade i stället till att få kvalitativa 
omdömen från den ”vanliga” personalen kring följande frågor: ”Vad är 
din personliga uppfattning om vad kvalitets-/förbättringsarbete är?”; 
”Vilken är din personliga motivation för att hålla på med kvalitets-/
förbättringsarbete?”; ”Vilka problem ser du med kvalitets-/förbätt-
ringsarbete på kliniken?”; ”Vilka fördelar/möjligheter ser du med 
kvalitets-/förbättringsarbete på kliniken?”. Surveyen besvarades av 
54 personer (56 procent av de anställda): 30 barnmorskor/sjukskö-
terskor; 14 undersköterskor; 5 administratörer samt 5 läkare. I sur-
veyen ingick även att svara hur länge man arbetat på kliniken, och här 
framgick tydligt – liksom tidigare förmedlats vid intervjuer – att per-
sonalomsättningen vid kliniken är mycket låg: två tredjedelar av de 
svarande hade arbetat mer än tio år vid kliniken. Detta kan bero på att 
kliniken ligger i glesbygd, men det kan också tyda på hög grad av triv-
sel (det senare bekräftas av landstingets personalenkät där kliniken  
ligger tydligt över landstingsgenomsnittet när det gäller trivsel).  
En hög grad av trivsel kan kanske rimma dåligt med de olika makt-
aspekter på organisationen som har tagits upp i kapitel 4 och 6, men 
jag har så här långt inte nämnt möjligheten att personalen kanske vill 
ha makt – åtminstone en alternativ makt jämfört med tidigare. Jag 
återkommer strax till detta.

I surveyen framkommer, inte förvånande, starkt moraliska före-
ställningar. En sådan stark föreställning är patientnormen. Den an-
vänds både för att försvara och kritisera kvalitetsarbetet. När det gäller 
försvar handlar det förstås om att kvalitetsarbetet ska öka nyttan för 
patienterna; när det gäller kritiken handlar det om att kvalitetsarbetet 
tar tid från samma patienter. Tid med patienten är ett moraliskt värde 
i sig självt (Skålén 2002). Även förbättringsarbete omgärdas av mora-
liska föreställningar: ”Det gäller att hela tiden tänka att vi är bra men 
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att vi kanske kan bli ännu något bättre” är ett symptomatiskt uttalande 
för den gränslöshet som redan diskuterats ovan, och som är tydligast i 
det faktum att det saknas schemalagd tid för kvalitetsarbetet. Uttalan-
det kanske inte förefaller så extremt vid ett första påseende, men det är 
faktiskt ganska kravfyllt att ”hela tiden” tänka att man kan bli ”bättre”. 
Uttalandet ”[a]llt kan bli bättre, men jag tycker att vi gör ett bra jobb 
med service utöver det vanliga”, står däremot ut som udda. Man kän-
ner sig aldrig riktigt nöjd på kliniken. Mest intressant här är emellertid 
den moraliska inställning till delaktighet och jämställdhet som ger sig 
till känna i många uttalanden:

Att aktivera var och en […] Känna sig delaktig.

Att vara delaktig och lära sig nya saker.

Att få ett bättre arbetsklimat där alla är lika värda trots olika 
förutsättningar.

Att jag får lära mig nyheter, få känna sig delaktig på kliniken, känna ge-
menskap med medarbetarna.

Det är stimulerande och utvecklande och det ger också en känsla av  
samhörighet och gemenskap att tillsammans utveckla något som man 
tror kommer att leda till något bättre.

Personalen känner sig delaktig om förbättring skett på deras initiativ.

Roligt att känna att någon lyssnar på mig och att jag kan komma med 
åsikter.

Man är med och deltar i förbättringsarbete som gör att vården med pa-
tienten blir säkrare.

Här bekräftas en svårbelagd känsla som jag har haft under mina obser-
vationer, att strävan efter att öka jämlikheten och gemenskapen, och 
att bryta den traditionella hierarkin inom vården, är en viktig moti-
vationsgrund för de medarbetare (det handlar trots allt inte om alla) 
som deltar i kvalitetsarbete. Organisationen är ett politiskt system 
i miniatyr, inte bara på grund av det nya styrsystem som har införts 
(med starkt centraliserande tendenser), och som beskrivits i kapitel 4,  
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utan också för att det finns en underifrånsträvan efter jämlikhet. Cen-
traliserad makt och jämlikhet behöver inte stå i motsatsställning till 
varandra, som redan Tocqueville (1945/1840) visade i sin klassiska 
analys av (och oro för) jämlikheten i Amerika; de kan verka ömsesi-
digt förstärkande. Däremot riktas båda de politiska strävandena mot 
läkarens traditionella överhetsstatus i vårdpraktiken. Som redan fram-
gått är det vanligast att sjuksköterskor och administratörer deltar i 
kvalitetsarbete.

Dessa traditionellt kvinnodominerade yrken inom vården kan allt-
så vara en förklaring till varför det är mest kvinnor i kvalitetsarbetet, 
men man kan inte bortse ifrån att det kan handla om att höja statu-
sen för hela avdelningar som är kvinnodominerade och domineras 
av kvinnliga åkommor. Efter ett ganska laddat möte med sjukhus-
ledningen, förklarade klinikledningen för mig att dess avdelning var 
notoriskt nedprioriterad, eftersom den ägnar sig åt kvinnosjukdo-
mar. Göransson (1988:65) använder uttrycket ”kön smittar” om vil-
jan att utestänga kvinnor från olika yrken eftersom lönerna annars 
skulle dumpas. Ett avancerat kvalitetsarbete skulle då kunna ses som 
en statushöjande kompensation och försök att hindra sådan dump-
ning (jfr Blomgren 2003). Som redan nämnts förekommer också pro-
fessionaliseringssträvanden vid kliniken – flera yngre barnmorskor/
sjuksköterskor läser exempelvis masterutbildningar. Denna mer indi-
vidualistiska, statushöjande strategi, behöver inte stå i motsats till den 
mer kollektivistiska och politiska moral om allas delaktighet och jäm-
likhet som redogjorts för ovan.

Jag vill återkomma till Øvretveit och Staines av mig kursiverade 
formulering (s. 281) om ”ett element av moralitet och ideologi som 
styrker idéerna och höjer dem till att vara mer än tekniska verktyg”. 
Under en utvecklingsdag som jag observerade genomförde en mana-
gementkonsult ett antal olika övningar, bland annat en gruppövning 
som handlade om att träna sig i att ge positiv men även negativ feed-
back till sina medarbetare. En sådan övning upplever jag som omöj-
lig i den värld jag är van vid – högskolevärlden – men här genomfördes 
den under stort allvar och med stor känslosamhet. Många fick tårar i 
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ögonen. Intrycket av känslosamhet förstärktes av att utvecklingsdagen 
ägde rum i församlingssalen i en frikyrka. Vad som händer i en situa-
tion av detta slag är förstås svårt att beskriva. Men situationen befäster 
känslan av tro och samtidig gränslöshet. Känslolivet används och är 
närvarande i organisationen. Samtidigt kan aktiviteten också ha något 
att göra med den konfliktkänslighet som jag upplevde vid kliniken 
och har hänvisat till ovan (och som också framgår i landstingets ovan  
citerade medarbetarundersökning). Tron och gränslösheten – att 
 kvalitetsarbetet blir mer än tekniska redskap – kan vara centrala för att 
genomföra kvalitetsarbetet. Konfliktkänsligheten kan samtidigt vara 
ett hinder, som dock hanteras genom att kvalitetsarbetet omformas 
till regelföljande (kapitel 6). Hela den just beskrivna aktiviteten skulle 
utifrån ett annat perspektiv kunna ses just som regelföljande. Utveck-
lingsdagen handlade i stor utsträckning om att förmedla regler (inte 
minst SOSFS 2005:12), med den flera gånger uttalade förutsättningen: 
”detta skall göras”. I en annan organisation, såsom den högskolevärld 
som jag är van vid, skulle kanske reglerna mer ses som en viktig bak-
grund att känna till. Reglerna kan samtidigt skänka trygghet.

Utifrån det som skrivits i stycket ovan finns risken att kliniken upp-
fattas som en smått diktatorisk arbetsplats där personal slaviskt följer 
regler – regler som även innefattar personalens känsloliv. Så är dock 
inte fallet, enligt flera intervjupersoner. De hävdar att framför allt 
barnmorskor är en traditionellt självständig gruppering, med trumf 
på hand gentemot läkarna genom den traditionella makten över den 
gåtfulla förlossningen. Att personalen inte är passiv visar det faktum 
att de själva ligger bakom många förbättringsförslag.

Vid ett annat möte iakttar jag ”olydnad”. Vårdutvecklaren ger 
ett team i uppgift att göra direkta förändringar i den föråldrade in-
tranätstexten angående introduktion för nyanställd personal. När 
vårdutvecklaren väl har gått gör emellertid barnmorskan som sitter 
vid tangentbordet inga ändringar. I stället läser gruppen igenom vad 
som står, och förfasar sig över vilken orealistisk bild som intranätstex-
ten ger av arbetet på kliniken. Det viktigaste som vårdutvecklaren har 
sagt måste ändras är att det ska föras in ”basala hygienrutiner” som en 
egen punkt. Teamet konstaterar emellertid att basala hygienrutiner 
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finns beskrivna under andra punkter. En undersköterska – som sit-
ter i kvalitetsrådet – blir här nervös, och menar att ändringen i alla fall 
måste göras, men barnmorskan konstaterar att ”det struntar vi i”. 

Ett exempel på mer aktiv självständighet som i själva verket skapar 
mer styrning är att personalen vid en enhet krävt att ”spelregler” för 
enheten ska antas, spelregler som måste skrivas under av varje anställd 
och nyanställd. Spelreglerna är ganska långtgående, och förbjuder 
bland annat skitsnack samt kräver att man ska vara positiv. Målet anges 
vara ”Trygg och trivsam arbetsplats med glada medarbetare. Vi är här 
för att skapa värde för kunden och har alltid patientens bästa för ögo-
nen.” Även dessa spelregler (en googling på dessa spelregler antyder att 
de är vanligast på svenska skolor) påvisar moral och konfliktkänslig-
het, men också tryggheten i att utsätta sig för maktutövning. Anmärk-
ningsvärt är alltså att spelreglerna kommer från personalen själv.

Den bild som framkommer ovan kan förefalla ytterst förvirrad. 
Detta är inte förvånande eftersom fallstudier är förvirrande, och vi har 
här också befunnit oss på jakt efter de ytterst svårfångade fenomenen 
moral och tro. Förvirringen återspeglas i en relativt stor internationell 
litteratur om ”organisatoriskt medborgarskap”, där frågan om medar-
betares moral och personliga engagemang, kontra ledningens utnytt-
jande av denna moral och detta engagemang, stöts och blöts (Organ 
& Ryan 1995; Turnipseed & Wilson 2009). Jag kan konstatera att  
ambitionerna om en centraliserad makt motsvaras av ambitioner om 
mer jämlikhet och delaktighet – ambitioner som inte behöver stå i 
motsatsställning till varandra, på samma sätt som det inte behöver fin-
nas någon motsatsställning mellan kollektivism och mer individuel-
la professionaliserings- och statushöjningsstrategier. Mobiliseringen 
av kollektivism kan också ha en viktig könsaspekt, som dock är svår 
att belägga. Idéer omformas till regler som ska följas, men det är fel-
aktigt att beteckna kliniken som en diktatur. Moralen är krävande och 
gränslös, i en rad aspekter, som bottnar i föreställningar om att göra 
rätt för sig. Moralen och kvalitetssystemet, sett som en trosuppfatt-
ning, befinner sig inte i något dubbelmoraliskt förhållande till varan-
dra. I stället är moralen en nödvändig förutsättning för trossystemet. 
Som framkommit i kapitel 6 befinner sig kvalitetsarbetet – åtminstone 
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i det här fallet – mitt inne i vårdpraktiken, vilket skapar både problem 
och möjligheter. Det går inte att lösgöra sig från praktiken. Brunssons 
idé om dubbelmoral och organiserat hyckleri är troligen mer applicer-
bar på särkopplade verksamheter eller verksamheter som är distanse-
rade från varandra.

Kan någon av dessa observationer från kliniken generaliseras? Det 
är svårt när vi rör oss på detta besvärliga område. Jag vill ändå hävda 
att småskalighet och en någorlunda utbredd värderingsgemenskap 
kan vara viktiga förutsättningar för att ett managementsystem genom-
förs på bred front. Som vi har sett appellerar (delar av) management-
systemet till moralföreställningar som redan finns hos personalen. 
När det gäller det inledande exemplet – Lean Healthcare på Lunds 
universitetssjukhus – menar jag att det finns skäl att vara långt mer 
skeptisk. Att man bör vara skeptisk framgår egentligen redan av den 
befallande tonen i det inledningsvis citerade brevet från sjukhusche-
fen. Ledningen i mitt studerade landsting är kliniskt befriad från ett  
sådant språkbruk – här är det i stället konsensuskultur som gäller. 
 Eftersom småskalighet och värderingsgemenskap troligen inte existe-
rar på den stora arbetsplatsen i Lund, blir det svårt att mobilisera per-
sonalen, speciellt starkt professionaliserade grupper. Den alternativa 
strategi som står till buds är att utveckla individuella belöningsstra-
tegier i stället, men då förlorar man den styrka som finns i gemensam 
moral. Andra viktiga skillnader är att det inte verkar finnas samsyn 
mellan sjukhus- och regionledningen kring lean-arbetet, samt att den 
politiska ledningen (till skillnad från mitt studerade landsting) bedri-
ver en mer ingripande organisationsstyrning (exempelvis karakterise-
rad av sammanslagning och privatisering).

Grandiositet eller standardisering?
Företagsekonomen Mats Alvessons Tomhetens triumf: Om grandio-
sitet, illusionsnummer & nollsummespel är den enda bok som på ett 
populärvetenskapligt och kritiskt sätt diskuterat managementtren-
derna i Sverige under senare år. Alvessons bok hävdar tesen att det 
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skett en ”demokratisering” av statusjakt i moderna västerländska sam-
hällen. Alla vill ha status, och detta åstadkoms genom konsumtion, 
livsstilsvanor och utbildningar och befattningar med tjusiga namn. 
Samhället präglas av ett slags kollektiv narcissism. Bakom grandiosite-
ten lurar emellertid tomhetens triumf. Man putsar på fasader, medan 
innehållet inte förbättras – ibland kanske det till och med försämras, 
och den välputsade fasaden blir något som kompenserar för tvivelak-
tigt innehåll, en idé som berörts bland annat i kapitel 8. Med hänvis-
ning till befattningar i samhället säger Alvesson så här:

En omfattande förbättring av titlar präglar offentlig sektor i Sverige: 
Lektorer blir professorer; överfurirer, rustmästare och fanjunkare blir 
fänrikar, löjtnanter och kaptener. Studierektorer blir rektorer; hand-
läggare i myndigheter blir avdelningsdirektörer och undervisningsråd. 
 Poliskonstaplar har, efter att ha kallats polisassistenter någon tid, på bred  
front omtitulerats till polisinspektörer. […] Överläkare blir chefsöver-
läkare, socialassistenter har försvunnit och ersatts av socialsekreterare. 
Inom näringslivet är kanske fantasifullheten och behovet av att trycka 
nya visitkort inte riktigt på samma nivå som i svensk offentlig sektor, 
men direktörstiteln är flitigt i omlopp. […] Kamrerer har fått stryka på 
foten för ekonomichefer, ibland till och med ekonomidirektörer. Inom 
många stora konsultbolag vandrar unga människor snabbt vidare från 
att vara ”analytiker” till ”konsult” till ”manager” och ”senior manager” 
[…] Inom många företag är var och varannan person ”projektledare” 
(Alvesson 2006:22).

Man skulle med detta perspektiv kunna uppfatta de management-
reformer som studerats i boken som ett slags kombinerad individu-
ell och organisatorisk statusjakt som ligger nära byråskapandeteorins 
tolkning. De kvalitetsutmärkelser som studerades i förra kapitlet 
kan ses som exempel på organisatorisk statusjakt och grandiositet 
– Utmärkelsen Svensk Kvalitet förgylls exempelvis starkt genom att 
kungen delar ut den. Managementmetoderna används också för att 
förbättra arbetsvillkor och löner – ”processledare”, ”projektledare” 
och ”managers” på olika nivåer kan förstås öka sin lön, något vi har 
sett exempel på. Lean Healthcare som berördes i inledningen kan ses 
på samma sätt. Implementeringen av denna metod handlar inte om att 
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skapa effektivare organisationer, utan i stället om att signalera att de är 
moderna, och på så sätt uppnå högre status från omgivningen. Som 
framgår ligger denna tolkning av managementreformer också nära 
nyinstitutionalismens (kapitel 3). Organisationsreformer genomförs 
för att få status och legitimitet från omgivningen. Man kan också an-
knyta Alvessons argumentation om grandiositet – och tomhet – till 
de berättelser om den rationella organisationen som beskrevs i kapi-
tel 1. Om vi återigen tar det inledande lean-exemplet så präglas detta 
av traderade berättelser om olika framgångsrika organisationer och 
(främst amerikanska) chefer. Cheferna och andra reformatorer träffas 
på konferenser och solar sig i varandras framgångar. Vad som egentli-
gen pågår inom de organisationer som berättelserna påstås handla om 
skulle vara intressant att veta. 

Även om Alvessons argumentation till stor del kan framstå som 
övertygande, skulle jag här vilja polemisera mot hans tankegångar ut-
ifrån det moraliska perspektiv som jag tagit som utgångspunkt för 
detta kapitel. Som framgick av förra kapitlet är jag helt på det klara 
med betydelsen av att ”synas”, vad Alvesson betecknar som ”skylt-
fönsterarrangemang”. Jag menar ändå att Alvesson överdriver. Det 
som jag uppfattar som betecknande för managementreformer i Sveri-
ge under senare år är inte att de skapar grandiositet och omnipotens, 
utan snarare att de standardiserar och normaliserar. Till viss del riktar 
sig snarare managementreformer mot äldre typer av grandiositet. Pro-
fessorer, läkare eller lärare är inte märkvärdigare än andra människor. 
Jag uppfattar det snarare som att det finns tendenser till jantelagstän-
kande i managementreformerna. Universitet och sjukhus förutsätts 
exempelvis kunna styras på samma sätt som företag. Detta relate-
rar till den verksamhetsoberoende karaktären av managementrefor-
mer – att dessa reformer kan tillämpas av alla organisationer, överallt. 
Ingen organisation ska tro att ”den är nåt”. Likriktning och standar-
disering präglar utvecklingen inom samtliga de sektorer som stude-
rats i denna bok – högskolan, sjukvården och kommunen. I grunden 
menar jag alltså att man kan spåra ett moraliserande drag i denna 
utveckling.
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Om jag återvänder till kvinnokliniken så pågick där processen 
 ”Sveriges bästa BB”, och kliniken strävar också efter kvalitetsutmärkelser.  
I detta kan det förstås anses ligga en grandiositetssträvan – kliniken 
ska bli bäst, den ska vinna en kvalitetsutmärkelse. Men på vilket sätt 
ska kliniken egentligen bli bäst? Jo, den ska bli bäst genom att den 
ska vara den klinik som bäst uppfyller externa standarder och nor-
mer. Den ska bli bäst på att implementera Socialstyrelsens (likrik-
tande och standardiserande) ledningssystem för kvalitet. Den ska 
bli bäst på att uppfylla kraven i SIQ:s (likriktande och standardise-
rande) kundorienterade verksamhetsutvecklingsmodell. Den ska bli 
mest normal i det benchmarking-projekt med andra kvinnokliniker 
som den ingår i. Det finns, som framgått, en tydlig jämlikhetssträ-
van på kliniken. Läkarna är inte märkvärdigare än undersköterskor-
na och administratörerna. Detta synsätt ser jag som en av de viktigaste 
– men också svårast att genomföra – delarna i landstingets hela kva-
litetsarbete. Team- och processtänkandet inom TQM är en viktig 
hävstång för denna jämlikhetssträvan. Vi får ett organisationsliv som 
förvisso präglas av individuella karriär- och statussträvanden, men 
där den generella trenden snarare är att slipa ner skillnader. Som Be-
jerot hävdade (citerad i kapitel 1) är det standardiserade kundmöten 
som eftersträvas, efter modell från flygbolag, snabbmatsindustrin och 
andra servicenäringar.

Det jag ifrågasätter är alltså egentligen inte Alvessons belägg för att 
det förekommer omfattande synlighets- och kanske till och med gran-
diositetssträvanden i offentlig sektor. Det framgår tydligt för den som 
vill se att alla vill vinna titlar, högre löner, bli ”världsbäst” eller åtmins-
tone ”excellent”. Som många gånger framgått är decentraliserings- och 
delegeringsreformer en viktig förutsättning för sådana strävanden.  
I det gamla skolsystemet hade exempelvis inte Glada Hudikgymna-
siet kunnat utveckla sin unika profil som lett till ett kvalitetspris. 
Styrningen medgav inte detta eftersom skolan i stället skulle vara na-
tionellt standardiserad. Däremot menar jag att Alvesson missar att 
det också finns tydliga standardiserings- och normaliseringssträvan-
den bakom grandiositeten, men förebilderna är annorlunda. Det är 
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näringslivet som är idealet att sträva efter. I kapitel 8 framhöll SIQ om 
sin konferens Vinnande ledarskap att en ”lärdom att dra från dagen är 
hur påfallande lika framgångsfaktorerna är i till synes vitt skilda verk-
samheter”. Vi har alltså att göra med en normalisering som är samtidig 
med framgång (och som i det aktuella fallet bygger på att organisatio-
nerna anammar SIQ:s modell). Standardiseringsstrategierna är ofta 
europeiska eller till och med globala, som framgått i den här bokens 
analyser av organisationsmodeller generellt samt utvecklingen på 
högskoleområdet specifikt. Högskolorna är verkligen ett bra exempel 
på en verksamhet som bytt ut sina ideal. Förvisso har vi i Sverige of-
tast haft mot staten lydiga högskolor, men det har också funnits ideal 
om distans och ifrågasättande, om att högskoleväsendet utgör en egen 
sektor i samhället. Häpnadsväckande snabbt har dessa ideal bytts ut 
mot marknadsanpassning och näringslivsinspirerade strategier. Bo-
lognaprocessen är det främsta exemplet på denna standardisering och 
normalisering, där utbildning och studenter ses som produkter vars 
slutliga värde ska vara känt redan när utbildningen påbörjas.

En annan relativt spridd uppfattning, som även Alvesson är inne 
på, är att managementmodeller har karaktär av ”moden” som byts 
ut med jämna mellanrum efter förebild från klädes- och populärkul-
tursindustrin. Inte minst att man återanvänder koncept (som vi såg 
i det inledande exemplet med lean) eller säljer dem på second hand 
(dvs. till offentlig sektor) påminner om hur moden fungerar, och jag 
har i denna bok med tvekan använt synonymen ”trend”. Imitation av 
framgångsrika organisationer görs, på samma sätt som idoler imiteras 
med hjälp av mode. Ändå finns stora risker med att göra denna analo-
gi. Organisationsforskare som Røvik och Tengblad verkar tro att det 
är någon form av decenniemystik som styr dessa moden – 1980-talet 
präglades av ett visst mode; 90-talet av ett annat. Varför det förhål-
ler sig på detta sätt står skrivet i stjärnorna. Som jag försökt framhålla 
finns det faktiskt mer genomgripande förklaringar på efterfrågesidan 
till att dessa moden anammas, och de liknar sällan de förklaringar som 
används för att förstå varför till exempel ungdomar anammar olika 
moden. Dessa förklaringar handlar om att organisationsledningar vill 
öka sina möjligheter att styra och kontrollera sina organisationer, 
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speciellt under tidevarv när styrningen ”uppifrån” (dvs. främst från 
stater) försvagas. Man vill också minimera risken för konflikter, inte-
grera sina organisationer och göra omgivningarna mer förutsägbara. 
Managementmodeller erbjuder lösningar på denna typ av problem, 
och de började karakteristiskt nog lanseras allt högljuddare i Sverige 
och andra länder under en period då det ställdes omfattande krav på 
medbestämmande och medinflytande inom arbetslivet och på andra 
samhällsområden. Jag menar att man riskerar att missa denna större 
politiska logik, om man reducerar managementmodeller till att enbart 
handla om ”mode” och statusjakt. 

”Inget oförnuftigt kan vara hederligt”
Så skrev en gång Sven Lagerbring, den obarmhärtiga förnuftsdyrkans 
första apostel inom svensk historieskrivning, om någon bortglömd 
svensk sagokonung. Den rationella källkritik som Lagerbring bedrev 
innebar en moraliskt grundad kritik av den äldsta svenska forntidens 
många sagobravader. Lagerbrings utgångspunkt var ett slags ”lagom 
är bäst”-filosofi. Det storslagna och fantastiska är inte trovärdigt, och 
dessutom bör det fördömas på grundval av det upplysta förnuftet. 
 Endast när det gäller hyllandet av den egna kungen utbrast Lagerbring 
i storslagna tirader, avslutade med ett fetstilt LEFWE GUSTAF III! 

Som vi har sett finns det såväl tendenser till grandiositet (hjältebe-
rättelser, löften om revolutionära förändringar, pampiga titlar) som 
jantelagstänkande (ingen organisation är förmer än någon annan) 
i managementreformerna. Det som förenar motsatserna är en hög 
moralisk värdering av det förnuftiga, ordnade och ändamålsenliga. 
Detta ska vara det normala, men ”den främst stående bland likar” 
(för att nu citera sagda kung) må gärna hyllas genom priser och ut-
märkelser. Sådant som inte är rationellt borde inte få finnas. Inget 
oförnuftigt kan vara hederligt. Jag menar att managementreformer i 
en viktig bemärkelse kan ses som moraliska predikningar i rationa-
litetens namn. Åtminstone förefaller det troligt att det bara är i mil-
jöer som är mottagliga för sådana predikningar – möjligen också 
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miljöer med ett starkt folkrörelseengagemang – som reformerna kan 
genomföras. Detta kanske kan verka som en luddig förutsättning.  
Det är det också. Samhällsvetenskapen har svårt att tränga in i män-
niskors tänkande, individuellt eller kollektivt. Att göra det enbart 
språkligt är en ofta nyttjad väg, men jag menar att språket är skilt från 
tänkandet. Allra mest problematiskt är när människor inte själva är 
medvetna om sitt tänkande – och om vi får tro psykologin så är det 
detta som är normalfallet.

Jag vill till sist introducera termen ”kanon”. Wildavsky menade i in-
ledningscitatet till detta kapitel att planeringsprocessen som sådan görs 
helig. Kanon anspelar på helighet – inom katolska kyrkan är kanon 
en förteckning över helgon – och vi har sett flerstädes hur just plane-
ring och organisering förefaller bli ett slags magiska riter och platser 
för tillbedjan, speciellt i konferenssammanhang eller ”festivaler” som 
mitt studerade landsting uttrycker det. Men kanon är också ett sätt att 
sjunga där ”två l. flera på ett bestämt avstånd efter varandra infallan-
de stämmor genomföra en o. samma melodi i sträng imitation” (enligt 
SAOB, där det också står om möjligheten av ”oändlig kanon”). Slut-
ligen har en modern användning av termen varit att upprätta ett slags 
ordning, måhända liknande kyrkans helgonförteckning, som mest 
uppmärksammats inom litteraturen där det påstås finnas vissa erkän-
da verk som utgör exempelvis en ”svensk kanon”. Från början hävdar 
Sture Linnér att ordet kan vara assyriska och betyda ”måttstock”, men i 
grekiskan kom termen κανών att betyda ”regler för människokroppens 
ideala proportioner” (Linnér 2002:439). På ett märkligt sätt verkar alla 
dessa betydelser – helighet, imiterande sång (ibland till synes oändlig), 
ordning, måttstock och regler om ideal proportion – hos termen kanon 
sammanlöpa i den tillbedjan av rationell organisering och styrning som 
managementreformer ytterst handlar om.
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10. Att tämja  
managementbyråkratin

Managementbyråkratin har växt fram för att skapa styrbarhet och 
kontroll över aktiviteter som inte längre kan kontrolleras i detalj. 
Men det som framför allt lyfts fram i denna bok är ”bottom up”- 
dimensionen: efterfrågan på organisatoriska system som kan lösa 
kontrollbehovet för de organisationer som ansvarar för den dele-
gerade eller decentraliserade styrningen. Managementsystem är ett 
slags ritualer som skapar ordning. Dessa ritualer utförs inte bara för 
att skapa legitimitet utåt, utan också för att hantera konflikter och 
därigenom skapa ordning och förutsägbarhet, vilket är det syfte som 
ritualer alltid har haft i människors samliv. Managementsystem har 
lyfts fram som en ersättning för den äldre byråkratins regelstyrning 
– system för exempelvis målstyrning och kvalitetsstyrning påstås 
fokusera på kärnprocesser i verksamheten och deras resultat, i stäl-
let för reglerna – men i verkligheten har denna processinriktning en 
stark tendens att omformas till just regler. NPM-reformer är attraktiva 
inom offentlig sektor eftersom de förstärker en formell, styrningsin-
riktad systemlogik. NPM-reformen projektledning har däremot vissa 
problem, åtminstone i de exempel som studerats i denna bok, efter-
som den är mer inriktad på en samverkanslogik. Å andra sidan kan 
projektformen numera ses som ett institutionaliserat sätt att hantera 
denna samverkanslogik så att den inte stör den vertikala styrningen.

”Bokens syfte är att försöka förklara de delvis stora organisatoris-
ka förändringar som uppkomsten av denna managementbyråkrati har 
lett till. Eller också är det tvärtom – de organisatoriska förändringarna 
har successivt skapat en managementbyråkrati”. Så skrev jag i början 
av boken. Det har visat sig att processerna hänger ihop. Uppkomsten 
av managementbyråkrati kan spåras ända tillbaka till den organisa-
tionsvetenskap som utvecklades under tidigt 1900-tal. Den har lett till 

Managementbyra�krati - s 1-336.indd   295 2011-09-29   13.28



296 10.  ATT TäMjA MAnAGeMenTByråKr ATIn 

organisatoriska förändringar där man har försökt skapa mer rationellt 
styrbara organisationer i offentlig sektor – trots att detta delvis är en 
omöjlighet i politiskt styrd verksamhet. Samtidigt har ett antal organi-
satoriska förändringar som bottnat i exempelvis politikers utmattning 
rörande intressegruppspolitik lett fram till mer managementbyråkrati. 
Plötsliga och ryckiga försök att återta kontrollen görs förvisso. Samma 
utbildningsdepartement som nu (2010) ökar sin kontroll över grund-
skolan, släpper samtidigt kontrollen över högskolan, för att ta ett 
 exempel på ryckigheten. 

En makrofaktor som i begränsad utsträckning har belysts i boken, 
men som jag anser vara av stor betydelse för utvecklingen av ma-
nagementbyråkratin, och som också borde ha en vidare akademisk 
konsekvens för den (idag nästan obefintliga) relationen mellan stats-
vetenskap och organisationsteori, är att managementtrenderna sedan 
1980-talet är starkt influerade av politik. Det vanliga är att den offent-
liga sektorn anses vara influerad av näringslivet, och detta perspektiv 
har också dominerat i boken, men i själva verket är detta näringsliv – 
framför allt konsultbranschen som lanserat idéerna, men förstås också 
deras stora kunder inom företagsvärlden – inspirerade av traditionellt 
politiska metoder att driva ideologier, kampanjer och skapa allianser. 
Lean som ett exempel på en sådan skickligt driven politisk kampanj 
har berörts, och jag har också relaterat till Brunsson (i kapitel 2) som 
en av få företrädare för ett sådant synsätt. Barley (2010) lyfter till och 
med fram detta som en ny agenda för organisationsteorin. Han menar 
att organisationsteorin har varit alldeles för fokuserad på hur omgiv-
ningen formar organisationer snarare än tvärtom. Man skulle kunna 
ta detta argument vidare till statsvetenskapen och hävda att anonyma 
omvärldsfaktorer såsom ”globalisering” och ”europeisering” tillmäts 
alltför stor betydelse, när mer uppmärksamhet i stället borde riktas 
åt hur organisatoriska intressen manipulerar fram dessa omvärldsfak-
torer (exempelvis via processer av ”enactment” som berörts i boken). 
Barley driver argumentationen att det är stora organisationer (han 
studerar amerikanska koncerner) som i stället formar sin omgivning. 
Förutom att politik och byråkrati ”migrerar” till lägre nivåer har vi allt-
så att göra med ett skede i samhällsutvecklingen där politiska metoder 
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har ”migrerat” från partier, fackföreningar och andra sammanslutning-
ar till de byråkratiska lagren i offentliga och privata organisationer. 
Managementmetoderna är således ett slags moderna, politiska ideo-
logier som skapas i det tomrum som ”migration” (dvs. förflyttning av 
politik och byråkrati) medför. Denna typ av insikter borde kunna leda 
till ett fruktbart samarbete mellan statsvetare och organisationsteore-
tiker i framtiden.

När det gäller teoretiska diskussioner om byråkratifenomenet som 
sådant har jag varit kortfattad. Kanske har ”byråkrati” behållit sin sta-
tus som skällsord genom denna bok, men det har egentligen inte varit 
min mening. Byråkrati har alltid varit nödvändig så länge som det 
har funnits stora organisationer och stora styrsystem. Styhres (2009)  
omfattande genomgång av argument emot byråkrati som en generell 
organisationsmodell visar att dessa vanligen är empiriskt ogrunda-
de och i stället utgår från allmänt ”tyckande”. Om byråkrati är så inef-
fektivt som många av dessa ”tyckare” anser rimmar det i så fall, enligt 
Styhre, mycket dåligt med det faktum att vi idag upplever världshisto-
riens största välstånd samtidigt som vi lever i världens mest byråkra-
tiska samhälle. Managementbyråkratins utmaning av den klassiska 
byråkratimodellen är att försöka skapa mer styrbara organisationer, 
men denna utmaning är sämre förenlig med demokrati än den klas-
siska modellen, och tenderar dessutom att offra sakkunskapen till 
förmån för styrbarhet. Byråkrati är alltså inte något fel i sig, vilket jag 
hoppas har framgått; felet är snarare när vi får ett tjänstemannavälde. 
Byråkratin går förstås också snett när den tappar sitt fokus på vilken 
verksamheten egentligen är som den är satt att tjäna.

Jag har också varit mycket kort kring fenomenet ”marknadsstyr-
ning”. Detta fenomen sätter delvis i gång annorlunda processer än 
dem jag har beskrivit i boken, och dessa processer befinner sig utanför 
mitt kompetensområde. Marknadsstyrning behöver inte vara något 
felaktigt, om politiker och medborgare nu vill ha marknadsstyrning. 
Förvånansvärt sällan verkar beslutsfattare vilja ta reda på om medbor-
garna verkligen vill ha konkurrenssituationer och vinstintressen på 
områden såsom dagis, psykvård och äldrevård – det finns en hel del 
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data som talar emot den idén (Pollitt & Bouckaert 2004: kap. 6). Frå-
gan är nog om det inte är privata aktörer som är mest intresserade av  
detta. Vidare statsvetenskapligt orienterad forskning om marknadi-
sering borde inriktas på hur delegeringen och förflyttningen av politik 
skapar ett utrymme för företagens politik (jfr Kelleher & Yackee 2008). 
Den politiska lobbyorganisering som marknadsintressen orkestrerat  
i USA sedan slutet av 1970-talet har varit enorm: fackförbund och ide-
ella föreningar är idag inte i närheten av de lobbyresurser som det pri-
vata näringslivet står för; bland de organisationer som spenderar mest 
 resurser på lobbying ligger ingen människorätts- eller miljöorganisa-
tion på 100-i-topp-listan, och den största fackfederationen (AFL-CIO) 
ligger på 76:e plats (Barley 2010). Även om förhållandena i Europa är 
annorlunda, måste privatiseringspolitiken studeras mer noggrant även 
här. Vi måste slutgiltigt vända ut och in på politikbegreppet – det är inte 
de formella politiska institutionerna som bedriver politik mot diverse 
organisationer, utan det är i stället organisationerna som bedriver po-
litik gentemot de stora politiska institutionerna. Detta fenomen intres-
serade statsvetarna på 1970-talet, inte minst inom ramen för debatten 
om korporatism, då framför allt fackföreningarna nådde höjden av sin 
makt. Men av någon anledning verkar ingen se att situationen är likar-
tad idag – men med helt andra dominerande aktörer. Begreppet ”gover-
nance” som ofta används av statsvetare för att beskriva en ny situation 
av ”nätverksstyrning” förefaller i detta ljus mest vara ett sätt att blanda 
bort korten.

Hur kan managementbyråkratin tämjas? Detta har inte stått i fokus 
för boken, men jag vill ändå ge ett kort svar på frågeställningen. Som 
framgått finns det tendenser att managementbyråkratin ökar, stjäl 
 resurser från kärnverksamhet och fokuserar på fel saker (exempelvis 
formella system snarare än reella processer), samtidigt som beläggen 
är otydliga för vilka fördelar som managementbyråkratin egentligen 
ger (som nämndes i första kapitlet är den kritiska forskningsdiskussio-
nen stor rörande dessa frågor). 

Svaret på frågan är enkelt: genom demokratiska processer. Det fram-
står tydligt i denna bok – liksom i annan forskning – att management-
byråkratins expansionsutrymme blir större, ju större avståndet är till 
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demokratisk kontroll, det vill säga när byråkrater kontrollerar andra 
byråkrater. Managementbyråkratins expansion i universitetsfallet är 
således större än i de två andra fallen, beroende på denna avsaknad av 
demokratisk insyn och kontroll. Före 1990-talet fanns en professio-
nellt baserad demokrati vid universiteten, som avskaffades genom att 
högskolestyrelserna förlorade sin majoritet av interna representanter. 
Denna reform ser jag som grundläggande för den kommande manage-
mentbyråkratiska expansionen. Med de bisarra idéer som idag domi-
nerar diskussionen om universiteten, där det sägs att universiteten ska 
bli befriade (”autonoma”) från staten, är det knappast att vänta att den 
demokratiska kontrollen över universiteten kommer att förstärkas – 
tvärtom talar allt för att den försvagas och ersätts av den feodala typ av 
byråkrat- och patronvälde som akademisk verksamhet i hög grad styr-
des av förr (jfr Hasselberg 2001).

Men även projektpolitiken leder till risker för byråkratisering på 
grund av dess tjänstemannadominerade karaktär i utförarledet. Pro-
jektpolitik via strukturfonderna betraktas lätt som ”implementering” 
av EU-politik, men det är knappast fallet – i stället initieras en ny poli-
cykedja på utförarnivån som är starkt tjänstemannadominerad. Även 
andra studier visar detta (Bache & Olsson 2001). Vi såg i fallet med  
projektpolitiken att revisorerna försökte ”tvinga” fram en politisk kont-
roll. Även i landstingsfallet trädde politikerna tillbaka, genom ett beslut i 
början av 1990-talet. Den senare utvecklingen av en trosdriven kvalitets-
kultur kan ses som ett slags ersättning för politik. Trots allt är politiker-
na ändå närmare verksamheten när det gäller sjukvård och kommuner.

Alla managementsystem är stumma när det kommer till frågor om 
demokrati, eftersom de snarare är inriktade på att skapa effektiva och 
styrbara organisationer. En tyst förutsättning får sägas vara att demo-
krati inte är effektivt – exempelvis ska mål vara entydiga och mätba-
ra, och detta är förstås svårt att uppnå i en demokratisk verksamhet. 
Utvecklingen i kommunerna mot stora koncerner som är svåra att 
kontrollera för (företrädesvis) fritidspolitiker är oroande. Om tjäns-
temännen alltmer tar över styrningen i kommuner innebär det att en 
grupp som inte kan ställas till demokratiskt ansvar ökar sin makt. I en 
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nyutkommen bok med den talande titeln Att lägga politiken tillrätta: 
Kommunala chefers professionalisering (Lindén 2010) beskrivs en verk-
lighet där den demokratiska politiken mest uppfattas som besvärlig av 
kommunala chefer. NPM-modellerna används i Lindéns undersökta 
kommun just som ett sätt att komma bort från politiken. Det blir bäst 
om de professionella cheferna får bestämma.

Ser man till de transnationella standardiseringssystemen som disku-
terats i boken, är det återigen utvecklingen på den högre utbildningens 
område som framstår som särskilt problematisk ur ett demokratiskt 
perspektiv. Bolognaprocessen står utanför demokratiska processer 
och sköts i stället av anonyma intresseföreträdare. Anonymiteten leder 
till folkliga protester såsom EU-skepticism och genomslag för miss-
nöjespartier. I stadsdelsexemplet såg vi däremot försök till att för-
nya och vitalisera demokrati. Denna vitalisering sker emellertid inte 
genom traditionellt representativa former eller genom någon bottom–
up-process, utan i stället genom att byråkrater på byråkratins villkor 
”bjuder in” så kallat ”utvecklingsinriktade aktörer”. Denna kritik rö-
rande ett tjänstemannainitierat demokratiprojekt har också riktats 
mot storstadssatsningen (Hosseini-Kaladjahi 2002; Edström & Plisch 
2005; SOU 2005:29). 

Att göra managementbyråkratin till föremål för politisk kontroll 
kräver omfattande reformer. Bland annat är det troligt att faktorer 
som ”förbudet” mot ministerstyre liksom försök att ”renodla” besluts-
fattarnas roll som ”beställare” eller målskapare (på alla nivåer från 
nationellt till lokalt) gynnar uppkomsten av  managementbyråkrati. 
Argumentet mot att styra upp den politiska kontrollen är vanligen 
att den svenska förvaltningens självständighet leder till mindre ängs-
lighet för signaler uppifrån samt förmåga till initiativ och innovation. 
Denna självstyrande och självständiga karaktär hos den svenska för-
valtningen har jag känt mig attraherad av, men jag har till slut kommit 
på andra tankar. Det är utan tvekan en svår balansgång, men problem 
som eventuellt alltid har funnits kring ostyrbarhet verkar ha förvär-
rats snarare än lösts genom managementreformer. De grundläggan-
de premisserna om att beslutsfattarna bör inskränka sig till att beställa 
och ställa krav samt kontrollera utförande, för att därigenom kunna 
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korrigera kursen, verkar alla vara felaktiga, och bygga på orealistiska 
föreställningar om politik och förvaltning. För att ta ett enkelt exem-
pel förefaller det som att beslutsfattare starkt överskattar resultatut-
värderingars möjlighet att åstadkomma en fungerande styrning på 
utbildningens område. Dessutom kommer inte dessa premisser från 
de politiska beslutsfattarna själva – deras incitament för att dra sig till-
baka i en mer begränsad roll har snarare varit att distansera sig från in-
tressegruppspolitiken som kulminerade på 1970-talet. I stället är dessa 
premisser att betrakta som en tjänstemannaprodukt. Beställarrollen 
skapar en politikbrist i den offentliga sektorn, som i stället fylls med 
managementidéer. De utgör alltså ett slags ställföreträdande politiska 
ideologier, för att uttrycka det lite dramatiskt. Detta har poängterats 
genom boken – politiken kan inte försvinna, utan bara förflyttas eller 
ersättas med något annat. Vad managementreformerna gör är alltså att 
försöka ersätta politiken, vilket är något som inte kommer att fungera 
(jfr Brodkin 2006). Systemet blir i stället ännu mer komplext. Det ver-
kar vara managementidéernas vilja att organisera och styra som det i 
sig är fel på.

Beställarrollen tenderar att inskränka demokratin inom den of-
fentliga sektorn och minskar politikers kunnighet om den verksamhet 
som faktiskt bedrivs. Incitamenten för att ägna sig åt annat än bestäl-
larrollen är starka. Politisk kontroll över outputledet fungerar inte 
– politiker är nu- och framtidsfokuserade. Om vi tar storstadspoliti-
ken som exempel befann sig beslutsfattarna (i den mån dessa ens var 
kvar) på helt nya arenor när de olika utvärderingarna började ström-
ma in. När inte politikerna sätter dagordningen blir det de stora or-
ganisationerna (statliga myndigheter, landsting och kommuner samt 
inte minst näringslivets intressenter) som gör det, och det är detta 
som ligger bakom managementbyråkratins framväxt. Cockpitmeta-
foren fungerar inte på politiskt styrda områden, och den första insats 
som kan göras mot managementbyråkratin är att göra upp med denna 
metafor. En andra insats vore att slutgiltigt avskaffa resultatstyrning-
en. Eftersom politiker är intresserade av problem i stället för resultat 
får vi en styrningsmodell utan politiker, vilket inte är bra för en demo-
kratisk stat. Utifrån den temporala dimension av organisationer som 
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diskuterades i kapitel 1 kan vi konstatera att utförarna mestadels be-
finner sig i en tid där de försöker få verksamheter att fungera, medan 
tiden då de ska redovisa resultat mer är en tid av ängsligt ögontjäneri 
uppåt, vilket vi såg exempel på i kapitel 8. Argumentet mot att avskaffa 
resultatstyrningen är att ”den är förvisso bristfällig, men det finns inga 
andra alternativ” (Mundebo 2008; intervju med generaldirektör på 
Arbetsgivarverket). Detta är knappast något bra försvar.

Ahlbäck Öberg (2010) lyfter fram den fascinerande paradoxen att 
samtidigt som de politiska beslutsfattarna sedan flera decennier ver-
kar ha tappat allt intresse för författningens givna och i flera fall mång-
hundraåriga kontrollverktyg för att granska förvaltningen, har alltså en 
granskningsexplosion skett genom samarbetet mellan tjänstemän och 
externa intressenter i granskningsbranschen. Ahlbäck Öberg menar 
förstås inte att granskningsmekanismer som konstitutionsutskottet 
och interpellations- och frågeinstituten inom riksdagen har försvun-
nit – tvärtom utnyttjas de mer än någonsin, men enbart för att mar-
kera politisk kritik och skillnad gentemot regeringen. Däremot menar 
hon att de folkvalda förefaller sakna intresse för vad förvaltningen 
verkligen genomför i ett granskningsperspektiv. Speciellt gäller detta 
Riksrevisionen – en myndighet som under påtagligt symboliska par-
tistrider till slut lades under riksdagen, och vars granskande och ofta 
synnerligen kritiska rapporter gällande den offentliga verksamheten 
skulle kunna användas av riksdagsledamöterna som ett sätt att försöka 
påverka förvaltningsstyrningen. Riksrevisionens granskningar väck-
er däremot måttligt intresse. Medan granskningskulturen alltså växer 
lavinartat, är det enda ställe där närmast det motsatta verkar gälla 
Helgeandsholmen i Stockholm. Det troliga är tyvärr att det finns ett 
samband. Granskningssamhället är kanske det mest påtagliga exem-
plet på ett framväxande tjänstemannavälde. Även om politiker i vissa 
fall alltså har instrument för kontroll verkar de inte särskilt intresse-
rade av att använda sig av dem. Det kanske mest attraktiva inslaget i 
NPM-paketet – att politiker borde styra mindre och mer kontrollera 
vad som verkligen görs – förefaller alltså inte vara en framkomlig väg. 
Över huvud taget är det en märklig paradox hur lite politikerna ver-
kar vara intresserade av att reformera sig själva – fokuseringen ligger 
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ständigt på reformer av förvaltningen, trots att det är mycket som talar 
för att det snarast är det politiska systemet som borde reformeras. Stu-
dier visar nämligen att det är politikerna som människors missnöje 
riktas mot, snarare än förvaltningen (Pollitt & Bouckaert 2004:154):

Varför antas det oftast att tjänstemännen behöver reformeras, men inte 
ministrarna eller andra politiker som kanske hoppas på att bli minist-
rar så småningom? Meningen här är inte att förespråka någon modern 
version av Platons väktare och det är inte heller, på något sätt, en vädjan 
om att parlamentsledamöter ska tvingas ta en MBA. Det som däremot 
ska påpekas är att politikers förberedelse för höga poster i många län-
der har varit förbjudet område för reformatorer under alltför lång tid. 
Om det i själva verket är politikerna själva som är mest brett och djupt 
misstrodda, finns det kanske starka demokratiska skäl att ta upp deras 
beredskap inför de uppgifter som de ställs inför som en viktig punkt på 
dagordningen för den offentliga debatten? (ibid:157–158).

Hur tänker jag mig då en mer närvarande politisk kontroll? Här när-
mar jag mig gränsen för min kompetens. Jag vågar mig ändå på ett par 
förslag. För det första håller jag med indignationen i citatet ovan, även 
om jag inte tror på den antydda idén om bättre utbildning för politi-
ker. Snarare är det ansvaret för genomförandet av politik som de poli-
tiska beslutsfattarna i mycket högre utsträckning måste ta. Det är inte 
rättvist, för att nu ta ett omtalat svenskt exempel, att svensk skola och 
svenska lärarutbildningar ständigt måste förändras, samtidigt som 
politikerna som sätter i gång dessa ständiga förändringar inte behö-
ver förändras själva. På samma sätt, på lägre nivåer, är det inte rättvist 
att enskilda skolor och skolförvaltningar pekas ut för fel och brister 
av Skolinspektionen – ett aktuellt exempel i de dagar då detta skrivs 
är Rosengårds skolförvaltning i Malmö – samtidigt som de ansva-
riga kommunalråden lyckas hålla sig undan. I båda fallen verkar det 
handla om att ansvariga beslutsfattare skjutit ifrån sig besvärliga frå-
gor för att sedan kunna stå vid sidan om och peka finger åt den felan-
de förvaltningen. Politikerna verkar vilja ställa sig på godhetens sida 
– det märks i allt tal om patienträttigheter, vårdgarantier etc. – men 
förefaller glömma bort godhetens förpliktelser. En förstärkt politisk 
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ansvarsposition är således av nöden. Det är utbildningsministern som 
är ansvarig för den svenska skolan, det är kommunstyrelsens ordföran-
de som är ansvarig för skolan i Malmö. Detta ansvar får inte delegeras 
bort: politiker får inte styra förvaltningen samtidigt som de undviker 
ansvar för förvaltningens handlingar. NPM-reformer har förordats 
som ett sätt att tydliggöra ansvar, men snarare verkar reformerna ha 
lett till ett slags ansvarssplittring där det finns för många ansvariga ak-
törer samtidigt som ingen tar det slutgiltiga ansvaret.

För det andra anser jag att det överlag bör finnas politiska styrelser 
i närheten av den operativa verksamheten. Många tjänstemän vrider 
sig kanske i plågor när de hör detta. En entydig erfarenhet från lands-
ting och kommun säger att det var ett elände förr, när politiker skulle 
ha synpunkter på varje fråga. Jag menar att vi inte ska lyssna på denna 
tjänstemannainvändning. Givetvis vill de bort från en politiskt ingri-
pande styrning, för då kan de ju göra det de själva vill! Med de stora ut-
förarorganisationer som finns idag krävs politiskt ansvar och politisk 
styrning och kontroll mer än någonsin. Denna styrning ska inte vara  
baserad på någon förment rationalitet, utan på den (ofta frustrerande) 
intressegruppspolitik som är politikens väsen (jfr Flyvbjerg 2001:  
kap. 10). Det är bättre att denna intressegruppspolitik sker öppet än 
att den tar över i smyg. Men styrningen kan se olika ut. Inom statliga 
myndigheter borde man återinföra styrelser, men de borde vara an-
norlunda sammansatta än förr, och både representera grupper inom 
verksamheten och riksdagspartierna samt eventuellt andra externa 
grupper. Utvecklingen av enrådighetsmyndigheter leder till att myn-
digheterna blir regeringens handgångna män, men det blir tjänsteman-
nanivån inom regeringen som styr andra tjänstemän. Detta sätt att gå 
runt förbudet mot ministerstyre är ovärdigt. Även på landstings- och 
kommunal nivå borde man experimentera med styrelser där olika per-
sonalgrupper representeras. På så sätt kommer intressemotsättning-
ar, inte minst av professionellt slag, upp på bordet. Det är bättre än att 
de göms undan – som vi har sett i boken handlar faktiskt en stor del av  
organiserings- och styrningsambitionerna om (ibland högst förståeli-
ga och kanske till och med i vissa fall egalitärt drivna) försök att bryta 
traditionella och professionella hierarkiers makt. Det vore bättre att 
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erkänna detta och starta förhandlingar utifrån dessa motstridiga in-
tressen hos organiserare respektive professionella, än att sopa pro-
blemen under mattan. En sammanfattning av dessa förslag är alltså 
att mer representativa former av maktutövning bör prövas som befin-
ner sig närmare verksamheten än vad politiken gör idag. Sådana organ 
experimenteras det ibland med, främst på kommunal nivå (Montin 
2004), men det blir låtsasexperiment eftersom de inte har något reellt in-
flytande. Jag menar att vi borde pröva någon form av styrelser som har 
reellt ansvar och inflytande. Det alternativ vi går emot annars är slutna in-
tressegrupper styrda av tjänstemän, där korruptionen till slut letar sig in. 

En annan ”rekommendation” är att i stället för att rikta gransk-
ningens och kontrollens ögon mot hårt pressade lärare, socialarbeta-
re, vårdpersonal etc., granska själva granskningssystemen själva. Om 
inte annat kan väl detta ses som en plädering för de oförstörda stu-
denter som eventuellt läser denna bok, och i framtiden kommer att 
arbeta som byråkrater. Power (1997) pekar på det paradoxala att den 
stegrande granskningen antyder en ständigt minskad tillit till offent-
liga verksamheter, men granskningssamhället förutsätter samtidigt 
en obegränsad tillit till själva granskningen som sådan. Beslutsfattare 
förefaller lika besatta av besparingar och effektiviseringar i kärnverk-
samheten, som de förefaller ointresserade av vad managementby-
råkratin kostar (Forssell & Ivarsson Westerberg 2006). Jag nämnde 
ovan att det troligen är organiseringsambitionerna i sig som skapar 
problemen. Inte minst förefaller organiseringsambitionerna sakna 
minne. Røvik (2000) menar att den ”lärande” organisationen i själ-
va verket är en organisation som ständigt glömmer – annars skulle 
den inte kunna lära sig nya modeller för organisering. Dessa model-
ler är alltid framtidsinriktade. Den danske folkhälsovetaren Morten 
Knudsen (2009), som kritiskt har granskat styrningen av en sjuk-
vårdsorganisation i Storköpenhamn över tid (”Ledelse i den selvoplø-
sende organisation”), menar att ledningen borde fatta beslut om en 
”beslutspolitik” som sätter gränser för ledningen själv. Ledningen 
bör se sig själv som ett problem snarare än som lösningsorienterad. 
Det är själva ledningsproblematiken och de många besluten som i sig 
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skapar problem, vilket Knudsen kallar den självupplösande organisa-
tionen. De ständiga besluten och riktlinjerna skapar ett ständigt ökan-
de behov av nya beslut och riktlinjer. I stället för att fortsätta denna 
karusell, menar Knudsen att ledningen borde börja räkna på vad orga-
niseringsaktiviteterna kostar:

Amtet försöker observera noggrant hur mycket resurser som används 
per producerad höft, eller hur många operationer som utförs dagligen 
i varje operationssal. Men det observerar inte hur mycket resurser det 
själv använder för att fatta beslut. Det mäter antal inlagda och utskriv-
na, antal operationer, antal ambulerande behandlingar. Men det mäter 
inte antalet möten, antalet remissvar, antalet anteckningar och antalet 
förbrukade arbetstimmar som ligger bakom ett givet beslut. Och det 
observerar inte hur länge beslutet visar sig kunna hålla – vilket skul-
le kunna vara ett av kvalitetskriterierna för beslutet. Hur mycket admi-
nistrativ personal man har anställd är en sak, men hur stor del av den  
sjukvårdande personalens tid som faktiskt ägnas åt organisatoriska ak-
tiviteter är en annan sak. Detta är inget som man har gjort upp om. 
 Väsentliga delar av organisationens aktiviteter går alltså inte att observera 
överhuvudtaget, och därmed har man heller ingen chans att kontrollera 
dem. Men när läkarna registrerar och kodar varenda behandlingsmässig 
aktivitet – varför skulle då organisationen inte också kunna registrera och 
koda organisatoriska aktiviteter? (Knudsen 2009:214).

Denna uppmaning påminner om den antika fabeln om Prokrustes 
bädd (jfr Brunsson & Jacobsson 2000). Prokrustes ägnade sig åt att 
fånga förbipasserande olyckliga varelser och tvinga ner dem i sin 
säng. Om de inte perfekt passade in i sängen, vilket de aldrig gjor-
de, skar han av de delar som stack ut eller använde raffinerad tortyr 
för att sträcka ut dem. Prokrustes fortsatte med sin dödliga behand-
ling ända tills hjälten Theseus passerade förbi och utsatte honom för 
samma experiment som han dittills utsatt andra för. Sensmoralen  
i historien i detta sammanhang är att vår tids beslutsfattare, organisa-
tionsskapare och standardiserare borde utsättas för den behandling  
som de i dagsläget utsätter underordnade nivåer för. Personligen und-
rar jag om detta inte är den enda vägen bort från den överdrivna 
managementbyråkratin.
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