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New Public Management 
 

In government and non profit organisations there is only talk about process and no action or talk about results. Money is only 
a constraint, not an overriding goal. How do we get the results whithout money as a target? 
 
De två senaste två decenniernas förändringar av styrningen inom offentlig sektor brukar benämnas ”New 
Public Management” (NPM). NPM-skolan har i Sverige tilldragit sig ett allt större intresse, inte bara inom 
offentlig sektor och statliga verk utan även inom ”nonprofit organizations”. Fackföreningar, idella 
stiftelser, hyresgästförening, har i takt med att förutsättnignarna ändrats blivit allt mer nödgade att kunna 
påvisa samhälls- eller medlemsnytta. NPM påverkar även styrnigen av andra områden, exempelvis ideell 
verksamhet, kultur och idrott. Man kan också säga att NPM är en etikett som forskarsamhället i efterhand 
klistrat på alla de nödvändiga förändringar och trender som med olika grad av framgång skett inom all 
offentlig verksamhet eller av verksamhet som övervakas av offentliga system. 
 
Flera delar är centrala inom NPM 

- Krav på ständig effektivisering 

- Krav på utveckling/förbättring 

- Behov av förtydliganden och definitioner av vad det är man ska göra. 

- Krav på att verksamheten ska redovisa mätbara resultat 

- Krav på att kunna redovisa hur verksamhetens resultat gagnar ändamålet/uppdraget 

- Bort från breda luddiga mål – exempelivs, vår syfte är en bättre värld och att alla ska ha det bra. 

Centrala element i NPM 
 

- Konkurrensutsättning & marknadisering (företagisering) 
- Kunden i centrum. Medlem eller medborgaren avgör nyttan genom sina val. 
- Kontraktsstyrning/upphandling 
- Centralisering genom målstyrning och decentralisering av verksamheten 
- Kontroll/uppföljning 

 
NPM har lånat sina idéer från näringslivets metoder (Corporate Governance). Genom att de flesta ledande 
befattningshavare idag är akademiker eller genomgått olika mangagementutbildningar eller läser 
affärstidningar spiller NPM och managementkulturen över i oeffentlig verksamhet vare sig det är 
medvetet eller omedvetet. På senare tid har det inte bara blivit viktigt för en modern Svensk 
generaldirektör att hålla sin budget och vara lojal mot regeringen. Riksrevisionens oberoende samt internet 
har gjort mydnighetsutövande allt svårare. Det är helt enkelt svårare att fuska med uppdragets resultat. 
 
Vad är grejen? 
Det primära målet inom offentlig verksamhet är inte att skapa maxiaml ekonomiskt avkastning utan 
tillgodose andra värden med hjälp av skattemdel från. Ofta är nollresultat målet samtidigt som 
organsiationen ska redovisa både vad resurserna används till och om detta givit någon nytta. Detta är inte 
alltid så lätt. Nollresultat bygger på att man använt alla tilldelade medel på ett för ändamålet effektivast 
möjliga sätt. Problemen är bara att dessa allmännyttiga värden och ändåmål är svårmätta i fråga om både 
nytta och verkan, (effekt). Anledningen är att de som mäter effekterna är samma personer som tilldelas 
pengarna. Man mäter sas inte nyttan direkt hos avnämarna. 
 
Vad är skillnaden mellan näringsliv och organisationer 
Störst skillnad på intäktssidan för offentlig verksamhet jämfört med näringslivet. Inom näringslivet lånar 
aktiägarna ut kapital och och kan när som helst sälja sin andel. Offentlig förvaltning bygger på att staten 
tilldelar viss verksamhet kapital som anses samhällsnyttig. Tilldelningen är ofta villkorad, dvs pengarna 
måste användas fär specialla ändamål och under en specifik period. Har man inte gjort av med sin 
tilldelning risekrar man att få mindre vid nästa tilldelning. 
 



Trender 
- 1960-1980 steg skatternas andel av BNP går från 25 till 50%. 
- Bankkris & lågkonjunktur under tidigt 90-tal. 
- Muren föll 1990 och många såg centraliserade system utan konkurrens som förlegade. 
- 40-talisterna börjar bli oroliga eftersom de vet att systemet de själva suttit i inte är hållbart. 
- Kritik mot PPA (Progressive Public Administration). PPA hängde inte med i utvecklingen av nya 

informationsvägar och organisationer som konkurrerar som ”nätverksaktörer.” 
- Från förtroende till accountability. Förtroendet för tjänstemän, myndigheter och professioner byts 

ut mot ett beroende av kunden (dvs marknadens och näringslivets affärsmetoder.) 
- Från otydlighet eller a priori förutsättande om staten/folkrörelsen som det allmännas goda till en 

aura av ekonomisk rationalism (styrning, kontroll, uppföljning). 
- Till synes ”ideologiskt neutralt”, dvs att kontrollera och utvärdera. Konkurrens anses däremot 

vara ett liberalt påfund. 
- Econocrats o accountocrats istället för bureaucrats 
- Från budgetstyrning (resurser = input) till målstyrning (output). 
- Valfrihet innebär tävlan och främjar kvalitet 
- Att kunna välja med plånboken är ett slags demokratiargument, för dem som har råd. 
- Skilj på konkurrens på en marknad och om en marknad. Dvs, konkurrens vid anbudstillfället men 

monopol under avtalstiden. 
 
Förklaringar till NPMs framväxt 

- Idéer om konkurrens och valfrihet som lösningen för effektivisering 
- Stävja egenintressen och bristande öppenhet. 
- Möjliggöra utvärdering 
- Den ekonomiska situationen. Fiskal återhållsamhet. 
- Skattebetalare vill veta hur deras skattepengar spenderas ”economically, effectively, efficiently”. 
- Nytt sätt att se på uppföljning och kontroll. Oberoende krävs för att kunna utkräva ansvar. 
- Trend som möjliggjorts genom IT att utveckla styr- och informationssystem för att på ett 

ekonomiskt effektivt sätt fånhga mätbarhet. 
- Internationll konkurrens kräver utveckling genom mätvariabler o prestationsmått. 
- Korporativismen har stelnat och är utan tryck mot förbättring/förändring av nya behov. 
- Från förtroende för till misstänksamhet mot centralmakt, detta gäller även Sverige. 
- Managerialism: En tro på effektiv management som framgångsfaktor. 
- Oberoende Riksrevision har skapat behov av kontroll av myndighetsutövandet genom 

redovisnings- & uppföljningssystem. 
- Uppdragsgivarna till icke vinstgivande verksamhet är ofta svaga grupper och det har visat sig att 

dessa står utan intressenter som övervakar att erksamheten sköts enligt deras intressen. Det blir 
lätta andra grupper som tar resurser i anspråk och tolkar in sig själva som målgrupp. 

 
När det regnar pengar ovanifrån och medlemmarna ändå röstar med fötterna, dvs uteblir från 
verksamheten finns anledning att tro att det finns förbättringar att göra. Verksamhet som inte behöver ta 
hänsyn till medlemmarns aktiva medverkan kan fortsätta att köra i uppkörda hjulspår.. Utöver detta har 
Skatteverket fungerat som en blåslampa. All ideell verksmhet som inte kan uppvisa mätbara resultat ur ett 
allmännyttigt perspektiv blir beskattad. Det har helt enkelt funnits för många verksamheter som funnit en 
trygg skattefri hamn under en ädel flagg. Även om vi i Sveige inte har problem med korruption har vi på 
sina håll haft problem med verksamheter som varken sköts effektivt eller i enlighet med verksamhetens 
syfte. Det finns otaliga exempel på att människor döljer korruption bakom ”allmännyttiga” ändamål. 
 
Styr- och kontrollproblem inom offentlig eller ideell verksamhet 

- Avsaknad av tydliga väl definierade mål 
- Målstyrning svårt eftersom målen ofta inte hänger samman med syfte och ändamål. 
-  Det finns inga mätetal som kan skilja på prestation och effekt. 
- Avsakand av metoder och systematik för att verkligen kunna mäta resultat mot mål. 
- Intresse- och värderingskonflikter skapar motstridiga mål. 
- Ledningen är ofta politiskt utsedd (alternativt själv bidragsgivare) 
- Ledningen” Försvårar både styrning och kontroll. 



- Intressenter viktiga: finansiärer (donatorer, kommun och stat, etc.), berörda grupper i samhället. 
- Planering, budgetering och resultatuppföljning är ofta tidskrävande, i synnerhet om externa 

intressenter måste höras 
- Tjänsteproduktion (vård, skola, omsorg) eller ideell verksamhet är svår och kostsam att 

kvalitetsgranska, dvs mäta på ett neutralt och icke manipulerbart sätt. 
 
Fördelar 

- Marknadseffektivitet. 
- Produktionsteknisk effektivitet. Arbetsmetoder ses över. 
- Inställning, mer fokus på kunden som uppdragsgivare. 
- Måleffektivitet. Skilja på styrning o förvaltning. Förhindrar att tjänstemännen får för stor makt. 
- Målstyrning förenklar ansvarsutkrävande. Styrelsen sätter målen och ibland strategin. 

Förvaltningen (tjänstemännen) bestämmer hur målen skall uppnås. 
 
Problem 

- Var finns och vem är kunden? 
- Enskilda medborgare/medlemmar? 
- Den styrande eliten / Politiker? 
- Beställare / uppdragsgivare, dvs är NPM till för mig själv? 
- Vem är ägare? Medborgarna? Ägarna blir kunder, fattar de detta? 
 

Ersättningsnivåer i offentlig och icke vinstdrivande förvaltning 
Höga löner är ofta ogenomförbart. Statsmakten liksom ideella organsiationer kan inte betala höga löner, 
opch gör man det så kommer det mycket kritik. Tjänstemän inom folkrärelsen förutsätts vara halvideella 
och jobba för en lägre lön för att det är så kul. Uppdragsgivarna i styrelsen arbetar ofta ideellt. 
 
Bonussystem som reagerar på mätbar nytta (ej ekonomisk avkstning) har visat sig vara svåra att mäta eller 
se långsiktig nytta av. I många icke-vinstdrivande organisationer är ledningsarbetet lågt betalt eller tom 
obetalt. Detta leder ofta till: 

- Motivationsproblem. 
- Låg personalomflyttning 
- Avstånd mellan uppdragsgivare (medlemmar) och tjänstemän (som identifierar sig mer med 

organisationen är medlemmarna själva. 
- Oproffsig styrning och kontroll: ”Effective governance by the board of a nonprofit organization 

is a rare and unnatural act” 
- Många icke-vinstdrivande organisationer attraherar personal som värderar fritid framför pengar, 

vilket inte bara är dåligt. 
- Koppling mellan anställdas värderingar och organisationens mål, givet att motivationen kan hållas 

uppe, är starkare inom ideell verksamhet. 
- Styrningsperspektiv på NPMs inverkan som doktrin på verksamheten riskerar att det idella  

huvudintresset hamnar i skuggan av själva managementperspektivet. 
 
Valen för en styrelse med NPM brukar ställas inför följande val 

1. Vilka målgrupper har vi? 
2. Vilka målkategorier ska vi ha? 
3. Vilka mål ska vi ha 
4. Hur ska vi mäta målen? 
5. Hur ska vi säkerställa att mätningarna stämmer 
6. Ska vi producera själva eller köpa in tjänster? 
7. Idéer om spets- och kärnkompetens 
8. Bestämma organisationens gränser 
9. Grad av decentralisering ger behov av styrmodeller. 
10. Skapa tydlig ansvarsfördelning 
11. Hur ska vi följa upp, utvärdera och redovisa. Uppdelning uppföljning och intern kontroll. 
12. Hur ska kontraktsrelationerna organiseras? Tex beställar-/utförar-modellen. Anbudskonkurrens 
13. Hur ska den interna strukturen se ut? 



Forskning visar: 
Anbudskonkurrens minskar kostnader. Konkurrens sparat 25-30%. 
Konkurrensen, snarare än vem som äger företaget, främjar effektivitet, dvs privat är inte effektivare än 
offentligt. Hot om konkurrens sporrar lika mycket som själva konkurrensen i sig 
Konkurrensutsättning minskar kostnaderna, men till priset av försämrad kvalitet 
Kvaliteten försämras mer än kostnaderna minskar. 
Det blir pengarna som styr och inte uppdraget/kvaliteten. 
Konkurrensutsättning görs av effektivitetsskäl inte kvalitetsskäl, för att kringgå LAS 
Man har ofta för bråttom med ensidigt kostnadsfokus och tappar verksamheten ute på fältet genom att 
uppdraggiven inte förstår sig på hur ”verkligehten” ska mätas. 
 
NPM: Framgång eller fiasko? 
Ibland funkar det, teori & praktik överensstämmer 
Ibland funkar det inte som tänkt, det blir fiasko och katastrof. Framgångsrikt respektive bakslag har ofta 
att göra med kompetens hos styrelsen respektive verkställande ledning. Om mankan sin statsfövaltning 
och koppling till näringsliv och moderna mangaemntmodeller. 
Ogenomtänkta och oförankrade reformer genererar nya omställningsproblem. Tex decentralisering som 
mål snarare än medel 
 
Slutreflektioner 
NPM är bra i teorin men kräver väldigt mycket mangagemntkunskap när den tillämpas på ideell 
verksamhet. Det är svårt att plocka fram mätbara effekt- och resultatmål som styr kvalitet. Istället blir det 
fokus på processmål och på processkvalitet i styrningen. 
 
Riskerar att bli självmål vid tillämpningen av NPM vid reformering av lokal nivå men ”business as usual” 
högre upp i organisationen. NPM-reformer får inte bli en symbol för nödvändig förändring och 
verksamhetsutveckling av en ledning som vill visa handlingskraft så att organisationen inte ska anses ha 
stagnerat. Man måste ha kompetens att gå från ett von oben perspektiv till ett von unten perspektiv. Det 
finns anledning till att många chefer i offentlig förvaltning inte finns inom näringsliv/entreprenörer.  
 
Svensika Seglarförbundet och NPM 
Om vi går in på Svensika Seglarförbundets hemsida så hittar vi mycket riktigt ett måldokument. Styrelsen 
är följaktligen väl uppdaterad med de rådande trenderna. Frågan är nu på vilket sätt målen är mätbara, 
förankdrade ute i medlemsorgansisationens och det mest centrala av allt, huruvida målen går att mäta och 
följs upp av en motsvarande resultatredoviosning. Vad som presenteras seglarsverige är SSF och 
distriktsförbundens årsredovisningar ska dessutom hänga ihop. Smalar distriktsförbunden ihop 
båtklaubbarnas redovisning och samlar SSF ihop distriuktsförbundens? Har man mallat sitt målsystem 
mot uppdraget från RF och statsmakten? 
 
Både RF och SSF har delgerat ut/bort all man inte vill göra vidare ut i organisationen, men man följer inte 
upp detta. Det man gör central är företrädesvis elitverksamhet. Fortsätter man på detta sätt kommet det 
bli problem med resurser från statsmakten. Man kan inte delegera bort verksamhet utan att ha ansvar för 
att följa upp att det hela sköts. 
 
Förhoppningsvis vi kan göra något åt detta enkelt eftersom styrelsen redan inplementerat en 
målstyrningsmodell. 
 


