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The purpose of this study is to examine whether there has been a change in problem descriptions 

and solution ideas regarding governance principles in public investigations in Sweden from a 

discourse institutionalism perspective over the past decade. Furthermore, the aim has also been 

to try to map out the changes based on notions of professionalism and managerialism. The 

method is based on Viviens Schmidts work and conceptualization of discursive institutionalism. 

Through discursive institutionalism the analytical framework has been combined with ideal 

types of professionalism and managerialism to investigate governance principles based on these 

two ideas. The material that has been used are three public investigations from the time period 

2011 to 2018. The results show that there is a certain change in the discourse regarding changes 

of ideas in public investigations. Mainly, the study shows that the philosophical and policy 

ideas have changed where a more professions-based governance is advocated to govern public 

institutions in the future. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Under 1980–90-talet initierades det i Sverige omfattande reformer i den offentliga sektorn med 

det privata näringslivet som inspiration. En av orsakerna var att man började anse att 

organisationer i offentlig regi inte var kostnadseffektiva. Reformerna skulle med detta 

effektivisera de offentliga organisationerna med bl.a. ledarskapsidéer tagna från det privata 

näringslivet. På senare år har reformerna i allt högre grad kritiserats eftersom det varit svårt att 

fastställa om de bidragit med kostnadseffektivitet och bättre resursanvändande som var dess 

syfte. Under 2016 beslöt den dåvarande regeringen att utreda om en ny typ av styrning inom 

offentlig förvaltning som presenterades som Tillitsreformen. Med denna utredning var tanken 

att utreda hur tillit till medarbetare och deras professionskunskap kan skapas, vilket kan ge mer 

handlingsutrymme till tjänstemännen och skapa en effektivare byråkrati.  

Med tillitsreformen som utgångspunkt undersöker och analyserar denna studie de 

idéer som verkat i statliga utredningar det senaste decenniet. Analysen sker genom att närmare 

studera tre större utredningar från 2011 till 2018 som behandlar om den övergripande 

styrningen av offentlig förvaltning med hjälp av diskursanalys. Resultatet visar att det skett en 

gradvis förändring av styrningsidéer i utredningarna de senaste åren. Det tydligaste är 

förespråkandet av mindre detaljstyrning som med reformerna tidigare hade ökat. Vidare 

förespråkas och ges professionerna mer utrymme i de senare utredningarna vilket ger 

professionerna mer autonomi, något som kan ses som en återupplivning av den autonomin 

professionerna hade innan reformerna. 
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Inledning 

 

I mitten av 1980-talet nådde det som senare kom att kallas för New Public Management den 

svenska debatten och fick därefter genomslag inom vård, skola och omsorg som nya idéer kring 

marknadsstyrning av offentlig sektor (Blomqvist, 2016). En bidragande orsak var att den goda 

ekonomiska utvecklingen hade brutits under 1970-talet. Sverige fick med detta ett ökat 

budgetunderskott under 1980–90-talet som bidrog till att blickarna vändes mot den omfattande 

offentliga sektorn som växt under efterkrigstiden. Här blev den växande offentliga sektorn ett 

mål för omfattande reformer för att bli mer kostnadseffektiva (Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 

305). Reformerna har sedan dess varit utbredda i alla delar av den offentliga sektorn och 

debatten kring dess intåg ändlös.  

På senare år har flera omfattande statliga utredningar (SOU) gjorts för att se över 

den övergripande styrningen och bana väg för nya propositioner för att öppna upp för nya sätt 

att styra den offentliga sektorn. Under 2013 inledde Socialdepartementet en av de mer 

omfattande utredningarna om vården i Sverige som utmynnade i slutbetänkandet Effektiv vård 

(2016), detta med fokus på reformer inom sjukvård. Kort efter initierades en ny utredning i 

samma linje, den nu avlutade utredningen om tillitsbaserad styrning som blev klar under mitten 

på 2018. Utredningen om tillitsbaserad styrning fick namnet Tillitsreformen och startades av 

den dåvarande regeringen 2016. I utredningen lades det fram direktiv för att utveckla nya 

former av styrning inom offentlig förvaltning. Grunden i kommittédirektiven från regeringen 

handlade om att utveckla en styrning som baserar sig på tillit, där fokus koncentreras på 

medarbetarnas professionskunskap som i allra högsta möjliga grad ska tas tillvara på 

(Regeringskansliet Dir. 2016:51). Nämnda utredningar är inte uttalade att hänga samman men 

den gemensamma nämnaren som går att konstatera är att den offentliga sektorn behöver 

utvecklas för att bättre möta medborgarnas behov och förbättra de olika partnerskapen mellan 

den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Baserat på den senaste utredningen om 

tillitsbaserad styrning skymtar ett paradigmskifte för idéerna om hur offentlig förvaltning 

framöver kommer och bör effektivast styras. Fokus flyttas från detaljstyrning till 

handlingsutrymme för medarbetare och deras professionskunskap, i minsta avseende har reella 

politiska steg tagits för att förändra styrningen av offentlig förvaltning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Föreliggande studie ämnar undersöka hur offentliga utredningar problematiserat styrningen av 

den offentliga sektorn ur ett diskursivt institutionalistiskt perspektiv det senaste decenniet. 

Genom ett diskursiv institutionalistiskt perspektiv är tanken att undersöka de förändringar av 

idéer som grundar sig i presenterade problem och lösningar över tid som kan identifieras i de 

statliga utredningarna. Avstampet till studien är de två tidigare nämnda SOU:er Effektiv vård 

och Tillitsreformen där den initiala avsikten är att identifiera och undersöka de idéer som ligger 

till grund för dem, som lett fram till den senaste och de förändringar den ger uttryck för. I tillägg 

till SOU:erna kommer ytterligare en SOU vid benämning SOU 2012:3 Gör det enklare! att 

undersökas, som även den är av omfattande karaktär för att undersöka förändringarna över en 

längre tid. Utredningarna tillsammans har ett tidsspann från åren 2011 till 2018 och ingår i tre 

större utredningar som gjorts av statens offentliga utredningar det senaste decenniet som 

behandlar en övergripande styrning. De kommer att analyseras för att identifiera och närmare 

studera utvecklingen och förändringarna av problemdefinitioner och lösningar, närmare 

bestämt idéer som skett i offentliga utredningar. Vidare kommer studien att behandla 

professionalism och managerialism genom att fokusera på distinktionen mellan styrningsidéer 

i dessa två typer av ledarskap och modeller för ledning. Inneboende i de två olika 

ledarskapsmodellerna är antagandet att de formulerar olika typer av problem och lösningar. Ur 

detta utmynnar uppsatsen i följande frågeställningar: 

 

- Hur och på vilka sätt har problemdefintionerna och lösningarna förändrats i de offentliga 

utredningarna det senaste decenniet? 

 

- Hur har lösningar presenterats och problem formulerats utifrån föreställningar om 

professionalism och managerialism? 

 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer den tidigare forskningen kring styrningen av offentlig sektor att 

presenteras utifrån uppsatsens intresseområden och relevans. Närmare presenteras här 
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forskningen som gjorts med intåget av New public management på en generell och europeisk 

nivå vidare följt av forskningen som är mer specifik för den svenska kontexten. 

 

2.1 New public management 

 

Nya idéer om marknadsstyrning av offentlig sektor kom att hamna under paraplybegreppet New 

Public Management (NPM). En generell beskrivning av det som utgör NPM framhåller Pollitt 

och Bouckaert (2011) som "kapacitet med betoning på kvantitativt mätt i utflöde, 

fragmentiserad organisation med specialiserade funktioner, konkurrensinriktat 

utvärderingsarbete samt betoning på användarna som kunder" (Pollitt och Bouckaert, 2011, s. 

10). Mer generellt handlar det om att låta den offentliga sektorn styras med metoder inspirerade 

från det privata näringslivet där konkurrens förespråkas enligt marknadsprinciper. Den breda 

forskningen kring NPM är av flera anledningar svåröverskådlig. Dels beror det på att 

reformerna sett olika ut beroende på land men även för att forskningen varit specifik för vissa 

områden som behandlat utmaningar inom ett policyområde (Blomqvist 2016). Gemensamma 

drag mellan länder är dock att målsättningen varit en effektivare resursanvändning med 

förbättrad kvalitet och mer inflytande från brukare. Vidare handlade reformerna om 

rationalisering och effektivisering av den offentliga verksamheten genom att låta målrationalitet 

och effektivitet vara styrande principer. En sådan inriktning innebar en stark riktning mot 

verksamheters resultat, mätning och bedömning utifrån mätbarhet med utökad 

kontrollverksamhet (Brante 2015). Ytterligare har reformerna, enligt Blomqvist, inneburit ökad 

politisk kontroll över resursernas användning samt bättre villkor och mer inflytande från privata 

aktörer för att motverka professionell dominans. På detta sätt har reformerna inneburit mer makt 

åt politiker över välfärdsstaten på bekostnad av professionerna (Blomqvist 2016). Huruvida 

reformerna gjort det de initialt ville åstadkomma ur ett kostnadseffektivitets perspektiv är svårt 

att fastställa enligt Pollitt och Bouckaert (2011) som haft ett jämförande perspektiv av 

reformerna i tolv olika länder med Sverige inkluderat. De menar att reformerna snarare baserats 

på visioner än vetenskaplighet (Pollitt & Bouckaert 2011, s. 214).  

I anknytning till de breda NPM-reformerna har Patrik Hall (2012) forskat om det 

han kallar för managementbyråkratin i den svenska kontexten. Managementbyråkratin som 

övergripande definition kan förklaras som en byråkrati som tar hjälp av managementidéer för 

att leda verksamheten. Den bygger i grund och botten på företagsledningsidéer som appliceras 

på den offentliga verksamheten (Hall 2012, s. 4). För tydlighetens skull är det värt att poängtera 
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att managementidéer i den offentlig verksamheten inte är något som ersatt byråkratin utan den 

har eftersträvat en förändring i den byråkratiska processen inom verksamheterna. Här menar 

Hall att managementintåget i den offentliga sektorn har skapat en byråkrati inom byråkratin 

(Hall, 2012). De reformer som syftat till att göra den offentliga verksamheten effektivare har i 

sin tur skapat en managementledd kontrollbyråkrati där effektivitet i större omfattning ska 

mätas, kontrolleras och följas upp på alla nivåer av verksamheten. Orsaken till framväxten av 

managementbyråkratin inom de nya marknadsinspirerade reformerna utöver 

kostnadseffektivitet, menar Hall, är delegeringen av ansvar som lett till ett större behov av 

kontroll och koordinering genom de nya styrsystemen (Hall 2012, s. 74). En stor anledning till 

framgången av de nya managementidéerna menar Hall är att de har en verksamhetsoberoende 

organisationsmodell, verksamheterna kan styras och organiseras på samma sätt oavsett om de 

drivs av det privata näringslivet eller offentlig regi. På detta sätt har eliten eller ledarskapet i 

organisationen, som innefattar exempelvis tjänstemän med managementutbildningar, bytt 

positioner i organisationen med professionella företrädare och istället fått de ledande 

positionerna (Hall 2012, s. 180). Enligt Hall berodde utvecklingen främst på reformer av den 

offentliga sektorn med decentralisering och delegering som skedde under sena 1980- och 90-

talet (Hall 2012).  

 Med reformerna fick tjänstemännen nya roller i de svenska förvaltningarna. 

Lennart Lundquist (1998) forskning på området behandlade de nya rollerna tjänstemännen fick 

utifrån både ett empiriskt och normativt perspektiv. I normativ mening framhåller Lundquist 

(1998) att det offentliga etoset ska ses som vägledande för den offentliga verksamheten. 

Lundquist menar att den offentliga verksamheten i sin natur är speciell och bör därför utgå från 

speciella värden som vägledande för verksamheten. I grunden är det offentliga etos de principer 

och föreställningar om hur vårt samhälle bör styras (Lundquist 1998, s. 53). De värden som 

utgör det offentliga etos är auktoritativa texter hämtade från lagstiftningsprocessen genom vilka 

Lundquist konstruerat ett offentligt etos. Värt att understryka är att det inte finns en text om det 

offentliga etos inom lagstiftningsprocessen, det Lundquist sammanställer är en rekonstruktion 

som öppnar upp för tolkning av värdena, vilket även öppnar upp för rekonstruktionen att 

ifrågasättas. Lundquist delar in det offentliga etos i två kategorier som består av å ena sidan 

ekonomivärden och å andra sidan demokrativärden. Ekonomivärden ställer krav på funktionell 

rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet medan demokrativärdena ställer krav på 

politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik. Efter reformerna har ekonomivärdena enligt 

Lundquist fått en starkare ställning och noggrannare bevakningar på bekostnad av 

demokrativärdena (Lundquist 1998). Lundquist menar att nyckeln ligger i ämbetsmannarollen 



 

8  

som demokratins väktare, ämbetsmannen blir därför central för att upprätthålla de specifika 

värdena och bevaka de demokratiska värdena utifrån det offentliga etoset. På samma vis som 

den offentliga verksamheten är speciell i sin natur innehar tjänstemännen även en speciell roll 

i den offentliga verksamheten knuten till dennes profession. Grunden är att tjänstemännen i 

förvaltningen ska förbättra för medborgarna och fungera som instrument för att genomföra 

demokratiskt fattade beslut men också skydda medborgarna från makthavares och ledares 

beslut som inte är förenliga med det offentliga etoset (Lundquist 1998). Lundquist förespråkar 

här olika motstrategier när beslut inte är förenliga med det offentliga etoset, här har 

ämbetsmannen tre handlingsmöjligheter när det offentliga etoset hotas. Det första är "väckning" 

som enkelt innebär att rapportera oenigheter till överordnad. Är inte väckning tillämpbart är 

nästa steg att "vissla" som innebär att på olika sätt informera allmänheten. Det tredje 

handlingsalternativet är "obstruktion" som kan användas om tiden är knapp vilket innebär att 

arbeta långsammare eller att utföra sabotage men även sorti som innebär att avgå från tjänsten 

(Lundquist 1998). Empiriskt lägger Lundquist fokus på hur ämbetsmannen kan tänkas fungera 

i verkligheten samt de handlingsmöjligheter som finns för denne inom de nya reformerna. 

Lundquist framhåller i sin framställning att det han benämner som ekonomism fått ett starkt 

fäste i den svenska förvaltningen vilket hotar det offentliga etoset. Det finns enligt Lundquist 

större intresse av att tillämpa ekonomivärdena på förvaltningen vilket innebär en negligering 

av demokrativärdena (Lundquist 1998). Ekonomism är sammanfattningsvis det sätt att styra 

som förespråkats av de NPM reformer som gjorts i svenska förvaltningar, där medborgarna 

blivit kunder (Lundquist 1998). Tjänstemannarollen och professionen utarmas i ekonomismen 

i det avseende att den försvårar för ämbetsmännen att hävda exempelvis civilkurage om chefer 

eller ledarskap handlar fel, som inte är förenligt med det offentliga etos eller moraliskt fel. 

Problemet menar Lundquist är att "det finns en tendens att lyda överordnad före lagen och 

påpekar två orsaker till detta: avsaknad av tradition att opponera sig och att det är riskabelt för 

karriären att försöka" (Lundquist 1998, s. 95).   

Eftersom studien även behandlar begreppet tillit i anslutning till den senaste 

utredningen är det av relevans och intresse att redogöra för begreppet för att få en förståelse och 

definition av tillit. Giddens definierar tillit som ”förtroende för en persons eller ett systems 

tillförlitlighet under givna uppsättningar av utfall och resultat, där förtroendet uttrycker en tilltro 

till en redlighet eller kärlek till andra, eller riktigheten i abstrakta principer (teknisk kunskap)” 

(Giddens 1991, s. 34). I definitionen finns en distinktion mellan den mellanmänskliga tilliten 

d.v.s. mellan individer och den i vad Giddens kallar för det abstrakta systemet. Tillit till det 

abstrakta systemet bygger på förtroendet för etablerade expertkunskaper som ligger till grund 
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för exempelvis olika professioner. I viss mening bygger därför tillit till ett visst system på 

klientens eller medborgarens relation till det (Fransson 2006). Det finns här en parallell till 

allmänhetens tillit till tjänstemän och professionella i den offentliga sektorn, som inte sällan är 

avgörande för hur legitimiteten i förvaltningen uppfattas av medborgarna. Tillit kan i ett sådant 

sammanhang handla om en rollförväntan (Fransson 2006). Tilliten till en profession är således 

hög om den professionelle agerar som det förväntas av den ur klientens eller medborgarens 

perspektiv och hur denne är tillfreds med resultatet av mötet.  

I annan omtalad forskning kring tillit och de demokratiska institutionerna har 

Robert Putnam i Making democracy work (1993) forskat kring decentraliseringsreformen i 

Italien under 1970-talet. Studien fann skillnad mellan regionerna, främst nord och syd på 

kvalitén i den demokratiska processen. I norra delarna fungerade den demokratiska processen 

avsevärt bättre än i de södra delarna. En förklaring menar Putnam ligger i civilsamhället och 

densiteten i organisering av det (Putnam, 1993). Det Putnam lyfter fram är att föreningslivet 

och det civila engagemanget fostrar medborgaren i den demokratiska processen samtidigt som 

den engagerar och fostrar individen att samarbeta mot det gemensamt goda. Med detta skapas 

och förstärks det Putnam kallar för socialt kapital som avser styrkan av de mellanmänskliga 

relationer och sociala nätverk som bygger på̊ tillit och ömsesidigt beroende hos medborgarna. 

Med utgångspunkt i Putnams framställning av socialt kapital menar Bo Rothstein i 

förlängningen att det existerar en växelverkan mellan tillit till myndigheter och den 

mellanmänskliga tilliten som förstärker varandra (Rothstein 2003). De hänger ihop med det 

Putnam lyfter fram som socialt kapital som den främsta faktorn för en stabil demokrati. I sin 

forskning menar Rothstein att det även finns en betydelse för hur politiska institutioner 

organiseras och administreras genom hur medborgarna bygger upp tillit och upplever 

myndigheterna vilket har en koppling till socialt kapital (Rothstein 2003, s. 109). Nyckeln här 

är att uppfatta de statliga myndigheternas kvalitet i termer av rättvisa och effektivitet. En sådan 

institutionell kvalité lägger därmed grunden för hur tillit kan uppfattas. Genom att sanktionera 

försåtligt beteende och reducera incitament för opålitligt beteende skapas själva fundamenten 

för tillit. I sådana fall byggs tillit genom att säkerställa rättvis och jämlik behandling av 

medborgare som reducerar misstänksamheter mellan medborgarna. Vidare genom att 

tjänstemännen handlar på ett okorrumperat sätt sänder det signaler till befolkningen att sådant 

beteende inte är utbrett inom befolkningen, varför slutsatser kan dras att merparten av 

befolkningen går att lita på (Sønderskov, K.M. & P.T. Dinesen 2014). Rothstein lägger särskild 

tyngd vid opartiskhet och rättssäkerhet som fundamentalt för tillit inom den offentliga 

förvaltningen. De två värdena blir viktiga då representationsdemokratins legitimitet står och 
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faller på hur de tas tillvara på. Eftersom representationsdemokratin bygger på partier som 

representerar medborgare och olika grupper finns det en inneboende partiskhet för utfallen av 

vissa policyn. Men även om implementeringar av vissa politiska beslut har skilda utfall för olika 

grupper är det av yttersta vikt att det inte får finns partiskhet genom att man skiljer individuella 

medborgare från varandra (Rothstein 2003, s. 109).  

 

2.2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Först och främst är avsnittet 

uppdelat i definitionerna av begreppen i teorierna. Vidare följer en presentation av diskursiv 

institutionalism som fungerar både som teori och metod. Valet att börja presentera diskursiv 

institionalism under teoridelen är för att redogöra för den övergripande teoretiska definitionen 

av perspektivet i relation till omkringliggande perspektiv. Under metoddelen som följer 

kommer sedan den metodologiska aspekten i teorin att tas vara på, som i analysen kommer att 

vävas ihop med teorin. 

 

2.3 Profession och professionalism 

En avgränsningen hur professioner definieras är svår att lösgöra från de omkringliggande 

teoretiska definitionerna av begreppet som i följande avsnitt presenteras. Av denna anledning 

har jag valt att redogöra för begreppet i ett bredare sammanhang för att bredda förståelsen av 

det och dess appliceringsområde. 

Utgångspunkten för professionalism utgår från professionen som en 

kunskapsbaserad sysselsättning inom det professionella yrkeslivet. Oftast är professionen 

baserad på vetenskaplig forskning, där vetenskaplig teoretisering är integrerad med praktikerna 

och vice versa (Brante 2013). I en sådan mening bygger professionerna på högre formell 

utbildning som ger tillträde till det professionella arbetslivet för att omsätta de kunskaper som 

förvärvats och tillämpa dem i yrkeslivet. Med detta växer följaktligen yrkesgrupper fram som 

utmärker sig genom att de behärskar den ”rationella diskursen, en samtalsform byggd på ett 

socio-tekniskt språk” som till viss del förnekar traditionella värden till förmån för tekniskt 

baserad och vetenskaplig grundad kunskap för att styra samhällsutvecklingen (Brante 2013, s. 

4). Här kan man tala om en auktoritet som vilar på vetenskaplig kunskap som är central för 

professioners yrkesroll och status. Kunskapsproduktionen kommer från forskning som sedan 

används vidare i yrkespraktik och anställningar knutna till specifika positioner. För att tillämpa 
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kunskaper krävs institutionella mekanismer som kan garantera och möjliggöra att sådana 

kunskaper används på rätt sätt. Således är utbildning, skicklighet och tillämpning samt 

institutionella mekanismer centrala för uppfattning av professioner enligt det funktionalistiska 

perspektivet på professioner (Brante 2013). Här utgör professionerna viktiga funktioner för 

samhällsutvecklingen och framtiden. Att garantera och möjliggöra att kunskap används på rätt 

sätt är att verka för det allmänna bästa. Ett funktionalistiskt perspektiv bygger därför på den 

interna kontrollen genom att normer är tillräckliga i socialiseringen och hur organisationen är 

organiserad för att verka för att det gemensamma bästa. Det är sedan professionerna som i sig 

själva verkar som kontrollmekanismer eftersom det är varandras yrkeskunniga kollegor som 

värderar de professionellas handlingar.  

En kritik mot ett funktionalistiskt förhållningssätt uppkom i samband med att 

attributen om vetenskaplig kunskap började ifrågasättas, främst handlade det om 

kunskapsanspråken och om de verkligen bygger på en säkerställd vetenskaplig sådan. De idéer 

om att de drivits av neutrala och altruistiska motiv och kollektiv etik motsades av senare studier 

som kritiserade framställningen, istället blev egenintresse förklarande faktorer kring 

professioner som motiv för dess handlande (Brante 2013). Egenintresset som främsta motiv kan 

i ett sådant fall förstås ur en maktsynpunkt. Grundläggande är här att makt förstods som den 

centrala drivkraften i samhället och ett sätt att utöva egenintresset. Ett sätt att förklara det 

utvecklades genom begreppet stängningar. Weber använde begreppet för att förklara olika 

sociala gruppers möjligheter och privilegier genom att begränsa dem från andra genom 

uteslutningar (Brante 2013). En uteslutning bygger på avgränsning med det som är gemensamt 

för den egna gruppen mot det som särskiljer dem från andra attribut som exempelvis kön, klass, 

inkomst och utbildning. Hur det sedan rättfärdigas kan bygga på olika principer, en inom 

professionen central betydelse blir hur avgränsning och legitimering sker genom att hänvisa till 

formell utbildning och hänvisningen till vetenskapliga faktan. Brante (2013) menar att det idag 

dominerar två typer av uteslutningsstrategier som baserar sig på egendom och individuell 

kvalificering. Inom profession hamnar utbildning högst, vars arbetsuppgifter monopoliseras av 

den formella utbildningen. En uteslutning innebär vidare även att skydda den egna 

elitpositionen på sitt område, vidare då även indirekt en decentraliserad kontroll över 

professionen (Evetts, 2006).  Med ett sådant perspektiv öppnas det upp för en bredare förståelse 

av professioner. Brante framhåller här att ett sådant perspektiv innebär ett starkt inslag av 

yrkeskontroll snarare än ett uttryck för yrkets natur, där profession blir ett sätt att kontrollera 

ett yrke (Brante 2013). Däremot måste det tas fasta på att olika professionella yrkesutövanden 

har olika sätt att kontrollera sin autonomi som karaktäriseras av att ta självständiga beslut.  
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Brante (2013) talar här om ekonomiska och politiska förutsättningar och villkor samt även 

professionell praktik som på olika sätt kan styras externt, exempel kan vara hjärnkirurgers 

arbete på operationsbordet i kontrast till kunskapsinnehållet i skolan (Brante, 2013).  

Den föregående framställningen av professioner består av en allmän och bred 

förklaring av professioner inom professionsforskningen. För att försöka konkretisera dem går 

det att ta hjälp av Brantes exempel på grupptyper av professioner. Brante (2013) delar upp dem 

i tre typer; klassiska professioner, semiprofessioner och preprofessioner. Utbildning ligger som 

ett fundament för samtliga men det som främst urskiljer klassiska professioner som exempelvis 

läkare från semiprofessioner och preprofessioner är att de har större autonomi. 

Semiprofessioner kan exempelvis lättare styras och styrs betydligt mer av politiska program, 

vilket gör att de oftast tillhör den offentliga sektorn. Deras specialisering är även mycket mindre 

i förhållande till klassiska professioner som utgörs i högre grad av specialisering. Medan de 

klassiska professionerna växte fram under 1800-talet med en längre historia, växte 

semiprofessionerna främst fram under uppbyggnaden av välfärdsstaten. Den tredje typen d v s 

preprofessioner har växt fram enligt Brante, på grund av att välfärdsstaten slutat expandera och 

istället börjat privatiseras (Brante, 2013). Brante (2013) menar att detta kommer från en 

nyliberal ideologi som betonat marknadens betydelse där professionerna velat skapa en 

marknad för den speciella kompetensen inom det privatiserade utbildningsväsendet. Detta 

innebar att många av de nya professionerna inte producerades till gagn för det allmänna bästa 

utan snarare i ett vinstsyfte. Det växte fram nya professioner som istället strävade efter att nischa 

sig vilket innebar att de till en början var oorganiserade men i vissa fall även misslyckades att 

etablera sig som professioner (Brante, 2013).  

 

2.4 Managerialism och New Public Management 

Som en del av de breda NPM-reformerna infördes managerism i den offentliga sektorn. 

Managerialism innebar att ledarskapet förändrades mot att vara en egen frikopplad del i 

organisationen i relation till de professionella med yrkeskunskaper och kompetenser som krävs 

inom organisationen. Här innebar det att de ledande istället för att inneha kompetens inom 

professionen kring kärnverksamheten enbart kunde vara ledare där managementkompetens 

utgjorde en del av professionen (Ahlbäck Öberg et al. 2016). Brante (2015) benämner dem som 

ledarprofessioner som blir egna yrkeskårer där ”professionella” styr professionella (Brante 

2015). Ledarskapsutbildningar blev centrala för att ta fram managementkompetens vilket även 

gjorde att det nya ledarskapet blev verksamhetsoberoende, ledarskiktet kunde enkelt förflyttas 
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till andra delar av organisationen oberoende av vad kärnverksamheten handlade om. 

 Grundtanken inom managerialism är att ge ledarprofessionerna större autonomi 

och mer handlingsfrihet att uppfylla målen och åtgärda de problem som formulerats i 

reformerna. I likhet med generella drag av NPM som inspirerats av det privata näringslivet 

formades ledarprofessionerna efter managementidéer tagna från det privata näringslivet. Inom 

NPM ansågs det att professionerna hade lagt beslag på den offentliga verksamheten till fördel 

för de som producerar tjänsterna istället för brukarna (Pollitt& Bouckaert, 2011). I Pollitts 

framställning om hur NPM reformerna påverkar professionerna inom den offentliga sektorn 

delas de upp dem i två delar; med mycket starkt inflytande av NPM och med mindre. Den med 

starkt inflytande ökade kravet med ett explicit mätande av utflöde och resultat från de 

professionella, detta med en stark relation till ersättning baserad på prestation. Där NPM hade 

mindre inflytande i förvaltningen innebar det en mindre betoning på den explicita mätningen, 

istället låg här betoningen på brukarperspektiv och individuell utveckling. Här blev målet att de 

professionella skulle bli mer responsiva och flexibla för nya system och managementstilar. 

Både typerna innebar att professionella hade mindre möjlighet att styra inom sitt eget område 

till förmån för en ny integrerad managementfunktion (Pollitt & Bouckaert, 2011). Med denna 

typ av ledning skapades nya förutsättningar där andra värden premierades. Utveckling och 

kostnadseffektivitet blev centrala och chefer fick mer frihet att leda när kommersiella modeller 

priviligierades inom organisationen. Som särskilda komponenter handlade det om ett aktivare 

ledarskap med större friheter och kontroll över arbetsgrupper och professioner samt en högre 

form av decentralisering med ökad konkurrens (Flynn, 2001). Vidare innebär managerialism 

en mer hierarkisk organisation där ledarskapet karaktäriseras av en uppifrån-ned styrning där 

ledare och chefer inte behöver ha specifika kompetenser som är bundna till professionen.  

 

2.5 Diskursiv institutionalism 

Vivien Schmidts (2016) framställning av diskursiv institutionalism kommer att användas som 

en övergripande teori i det analytiska ramverket för att analysera materialet i uppsatsen. Med 

diskursiv institutionalism (DI) hamnar idéerna i förgrunden för hur institutioner formas. Genom 

att sätta idéer i en institutionell kontext bygger DI på tre huvudgrenar inom den nyinstitutionella 

skolan som kan delas in i rational choice (RI)-, sociologisk (SI)- och historisk institutionalism 

(HI). Vivien A. Schmidt (2016) använder de tre tidigare traditionerna som en slags 

bakgrundsinformation för att utveckla sin DI-ansats och perspektiv. Den i huvudsak främsta 

distinktionen med de olika grenarna i Schmidts ansats är vilka frågor som ställs och hur frågorna 
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besvarats samt de problem som formuleras. Huvudinriktningen i frågorna och problemen är 

dess intresse för teoretiserande av idé och diskurs. Fokus ligger här på interaktionen mellan 

policybildning och kommunikationen kring den, genom vilken idéer och diskurser formas och 

artikuleras av de agenter som är involverade i processen (Schmidt, 2015).  En viktig skiljelinje 

mot exempelvis diskursanalys, där förståelsen av diskurs ses som en representation eller 

förkroppsligande av idéer, bygger DI vidare på, men innefattar även att fokusera på den 

interaktiva processen genom vilka idéer genereras och kommuniceras genom exempelvis 

entreprenörer, politiska ledare och det offentliga. Beaktningen av agenternas idéer, diskurs och 

handlingar måste därför ses som ett resultat eller uttryck för de materiella realiteter som 

påverkar dem, men även oavsiktliga konsekvenser av deras egna handlingar och andras. Vidare 

beaktas även de idéer och diskurser som söker att förstå och ge mening åt sådana handlingar 

och dess strukturella ramverk av makt och position (Schmidt, 2015). 

Skiftandet av fokus till idéer som central inriktning har med DI, menar Schmidt, 

öppnat upp för att förklara förändringar som tidigare varit begränsade. Premissen för detta 

ligger i att fokus på idéer underminerar föreställningar och antagande inom tidigare 

nyinstitutionella inriktningar där institutioner setts som stabila med: fixerade rationella 

preferenser (RI), självförstärkande historieskrivningar (HI) eller definierade av kulturella 

normer (SI) (Schmidt 2016). Här är kritiken från ett diskursivt institutionalistiskt perspektiv att 

de andra tre perspektiven är för rigida och förutsätter institutioner som alldeles för stabila och 

deterministiska (Bell 2011). Rollen som idéer spelar och uppfattas som, är centralt för det 

essentiella innehållet i diskursen, som är det som utvecklar och tar DI-perspektivet längre än 

det tre tidigare nyinstitutionella perspektiven. Idéernas funktion delar Schmidt in tre 

huvudsakliga nivåer, som benämns som generalitetsnivåer. Den första nivån är specifika 

policyn som föreslås eller lösningar genom policyn och blir utsatta för debatt och införande, 

den andra är program som stödjer policyidéerna och den tredje är filosofier som vilar i 

bakgrunden som underliggande antaganden och logik (Schmidt, 2016). De tre nivåer kan sedan 

delas upp i två typer av idéer; kognitiva och normativa vilka egentligen är sammanflätade men 

kan och bör separeras av analytiska skäl. Kognitiva idéer illustrerar ”vad är och vad kan man 

göra” medan normativa illustrerar ”vad som är gott eller ont i det som är och vad man kan göra” 

(Schmidt, 2016, 2008).  I den meningen kan man förstå kognitiva idéer som kausala idéer som 

förser riktlinjer och guidar politisk styrning för att legitimera policyn och program. De riktar 

sig till exempel till hur policyn ämnar lösa problem och hur programmen definierar problemen 

som ska lösas och de metoder som står till förfogande. Vidare innefattar de även hur policyn 

och program hänger ihop på den tredje generalitetsnivån med de normer och principer som 
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ligger till grund för dem. Normativa idéer å andra sidan tar istället i beaktning värdena till 

politiskt motiverade handlingar som avser att legitimera policyn utifrån allmänhetens ideal. 

Vidare även dess lämplighet, hur policyn och program kan ge resonans mot allmänheten i 

förhållande till dess principer och normer (Schmidt, 2016).  

För att förstå idéer så måste de förstås i den diskursiva processen enligt DI, för att 

vidare kunna förstå förändringar av institutioner. Den diskursiva processen i sig förklarar varför 

vissa idéer är framgångsrika och andra misslyckas. Genom representationer av idéer på de tre 

olika nivåerna är diskursen tätt sammanvävd med hur idéerna artikuleras eftersom de är 

”institutionaliserade strukturer” som genererar exempelvis vad som kan vara orsaken till 

problem och hur de bör hanteras (Schmidt, 2008, s. 309). Den diskursiva institutionalismen 

avser institutioner simultant som givna och kontingenta. Detta förutsätter därför vissa strukturer 

som begränsar aktörer, men samtidigt även aktörer som konstruerar och skapar förändringar av 

institutioner och på så vis är produktiva (Schmidt, 2008, s. 314). Ett resultat av det är att 

institutioner formas och underhålls efter de idémässiga förmågor som tillskrivs agenterna 

genom kommunikation, som vidare möjliggör att de tänker och talar utanför den egna 

institutionen.  Via detta möjliggörs att förändringar sker genom att de egna institutionella 

reglerna kommuniceras kring antigen för att förändra eller för att upprätthålla vissa regler och 

normer (Schmidt, 2008, s. 314).  

I denna uppsats kommer diskursiv institutionalism användas främst ur ett 

perspektiv där generalitetsnivåerna används för att undersöka diskursen. Här finns således en 

avgränsning och begränsning som inte kommer beakta kommunikationen från aktörer som är 

utanför själva utredningarna, vilket DI vanligtvis förespråkar. 

 

Metod 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metodologiska ansats diskuteras och presenteras. En 

övergripande forskningsdesign kommer att introducera avsnittet därefter följer en presentation 

och diskussion av metoden med de olika generalitetsnivåerna som använts på materialet.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Den övergripande metoden i studien baseras på en kvalitativ textanalys då analysobjekten 

utgörs av utredningar från statens offentliga utredningar, vilka ämnas undersökas på djupet för 

att besvara frågeställningen. En kvalitativ textanalys passar i sammanhanget då syftet är att få 
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en uppfattning av centrala delar i utredningarna och sätta dessa i jämförelser med varandra för 

att undersöka förändringar över tid. I ett sådant fall betyder det att vissa passager kan anses vara 

viktigare än andra vilket lämpar sig väl med att använda sig av en kvalitativ textanalys 

(Esaissaon et al, 2012).  

Den metodologiska ansatsen som studien utgår från är Schmidts framställning av 

diskursiv institutionalism som fungerar både som teori och metod. Genom att ta tillvara på 

Vivien Schmidts generalitetsnivåer av idéer är tanken att bygga modellen som skall appliceras 

på det empiriska materialet. De olika nivåerna som närmare presenteras i kommande avsnitt 

kommer fungera som ett sätt att analysera materialet på huvudsak tre nivåer; policyn, program 

och filosofier, vidare urskilja om de klassas som normativa eller kognitiva idéer. Valet av 

diskursiv institutionalism har här valts på grund av dess tyngdpunkt på idéer och förändring. 

Vidare kommer förändringen att studeras utifrån hur idéer formulerat problem och lösningar i 

ljuset av det teoretiska intresset i uppsatsen. Det teoretiska ramverket kommer därmed närmast 

att fungera som en kategorisering huruvida problemen och lösningarna är orienterade kring 

föreställningar om professionalism eller managerialism. Med tanke på detta finns det ingen 

avsikt att dra några generaliserbara slutsatser, på detta vis liknar upplägget närmast en 

jämförande fallstudie. En jämförande fallstudie passar i upplägget just för att jämföra flera olika 

analysenheter som rör sig inom samma kontext (Essaisson et al, 2012, s.108). Analysenheterna 

i denna studie utgörs av de tre utredningarna som utgör studiens empiri. Ambitionen är inte 

heller att studien skall vara generaliserbar utan studien är av beskrivande karaktär eftersom 

syftet med uppsatsen är att beskriva förändringen av idéer grundande i problem som formuleras 

och lösningar som presenteras i de olika utredningarna.   Den beskrivande 

karaktären, med utgångspunkt från diskursiv institutionalism som bygger på en diskursiv och 

konstruktivistisk grund och hamnar inom ramen för diskursanalysen, kommer att vara den 

övergripande metoden för studien. Diskursanalys som paraplybergrepp erbjuder en breddad 

form av textanalys där flera olika typer av tillvägagångsätt finns att utgå från (Essaisson et al, 

2012). Det som är centralt inom diskursanalys är dess intresse kring användningen av språket 

som huvudsaklig utgångspunkt. Det konstruktivistiska fundamentet vilar på hur språket 

organiserar den sociala verkligheten. Ett sätt att se här är hur idéer uppfattas där språket är en 

förutsättning som i sin tur organiserar den sociala verkligheten. I denna mening är idéer inte en 

återspegling av den materiella verkligheten utan av språket, som bidrar till att forma 

verkligheten (Bergström & Boréus 2012, s. 354). Med ett sådant förhållningssätt blir 

diskursanalysens uppgift att utröna de problem och lösningar som vidhålls baserat på olika idéer 

som legitimeras i diskursen. Genom att sedan beskriva dem är tanken att se den utveckling som 
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skett det senaste decenniet i de statliga utredningarna som berör den övergripande styrningen 

av offentlig förvaltning.  

 

3.2 Generalitetsnivåer  

Diskursiv institutionalism som vilar på en diskursiv och konstruktivistisk grund, menar att 

diskursen är nyckeln till förståelsen av policyförändringar. I diskursen öppnas det upp för 

förändringar och perceptioner av policyproblem och deras lämplighet som influerar dess 

preferenser, varvid det institutionella ges kapacitet och utrymme för att förändras (Schmidt & 

Radaelli, 2004, s. 188).  Med detta kan diskurser uppfattas när idéer artikuleras och sedan 

förvandlas till koncept. De skapar därmed meningsfulla system som ordnar och producerar 

koncept och tolkningar av den sociala verkligheten i en given kontext (Freidenvall 2008). Här 

kan man dela upp förändringarna i två olika processer. Ena processen är hur idéer förvandlas 

till diskurser via artikulation och den andra är hur den diskursiva processen förvandlas till 

institution (Freidenvall 2008). 

 Diskursiv institutionalism som betonar idéers centrala betydelse vad gäller 

institutioners funktion, som det essentiella innehållet inom diskurser, delar Schmidt in i tre olika 

generalitetsnivåer; policyn, program och filosofier. Den förstå nivån är policyn som omfattar 

specifika policyidéer som lösningar av problem. På denna generalitetsnivå kommer de 

lösningar som hänger ihop med idéerna om hur problemen som formulerats bör lösas att 

identifieras i de tre utredningarna för att jämföras med varandra. Denna generalitetsnivå 

kommer fixeras enligt nedan: 1. Policyn. Den andra generalitetsnivån som utgörs av program 

som ligger till grund för de policyn som presenteras. Program innefattar här ”underliggande 

antaganden och organiserandet av principer inom policyn” som möjliggör att vissa idéer 

artikuleras och konstruerar en viss bild av världen (Schmidt, 2008, s. 306). De fungerar som 

kärnan inom policyn och förser de tänkbara lösningarna för problemdefintionerna som 

policyidéerna adresserar. På detta sätt befinner de sig på en mer grundläggande nivå än policyn 

då de definierar problemen som ska lösas, målen som ska uppnås, metoderna som ska användas 

och självaste idealen som formar ramverket för policyidéer (Schmidt 2008, s. 306). Idéer på 

denna nivå kommer att fixeras vid: 2. Program. Idéer på den tredje generalitetsnivån hamnar 

under det som benämns som offentliga filosofier. De finns att finna på en ännu mer elementär 

nivå i förhållande till programidéer. Här kan man tala om de värden och världsåskådningar som 

binder samma policyidéer och program genom principer som är knutna till kunskaper och 
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samhälle, som vilar i bakgrunden under specifika antagen och logik (Schmidt 2008, s. 2016). 

Den tredje nivån kommer att sammanfattas i schemat enligt 3. Filosofiska idéer.  

 

 

1. Policyn – Lösningar på problemen som presenteras i utredningarna. 

2. Programidéer – De problem som artikuleras och definieras enligt policyn samt vilka mål 

som ska uppnås och hur. 

3. Filosofiska idéer – De världsåskådningar och ideologier som är knutna till policyn och 

program. De kommer specifikt att knytas an till det teoretiska i uppsatsen vad gäller 

föreställningar om professionalism och managerialism. 

 

 

Vidare kommer de tre generalitetsnivåer att delas upp i kognitiva idéer och normativa idéer där 

kognitiva kommer att utgöras av policyn och program och filosofiska kommer att utgöras av 

normativa idéer. Eftersom kognitiva idéer klargör ”vad som är och vad som ska göras” 

formulerar de vilka problem som ska lösas och hur detta ska göras. Normativa å andra sidan 

utgår från hur policyn och program kan legitimeras genom de ideologier och världsåskådningar 

som verkar. Empirin, som kommer med de tre kategorierna att behandlas utifrån uppsatsens 

syfte, kommer således att delas upp i två kategorier. Med tanken på uppdelningen av kognitiva 

och normativa idéer kommer analysen att presenteras i kognitiva och normativa idéer utifrån 

de tre generalitetsnivåerna. I detta fall kommer de normativa idéer presenteras utifrån först och 

främst de ideologier och världsåskådningar som är knutna till de identifierade föreställningarna 

vidare följt av hur de legitimeras i utredningarna. Det kognitiva kommer att behandlas enligt de 

problem och lösningar som framställs i utredningarna. 

 Genom att ta avstamp i materialet med de tre nivåerna av idéer är tanken att utröna 

förändringar som skett i föreställningarna om hur offentlig verksamhet bör styras. 

Utgångspunkten utifrån teorin är alltså om det sker idémässiga förändringar går det följaktligen 

även att förutsätta en institutionell förändring. Grunden till valet av teori och metod är således 

baserad på antagandet att de idéer som artikuleras utgör komponenten för att utröna 

institutionella förändring inom de offentliga utredningarna som berör offentlig styrning.   
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3.3 Material  

Studiens analysobjekt utgörs av tre utredningar från statens offentliga utredningar som utgör 

uppsatsens empiri. Utredningarna täcker en tidsperiod från 2011 fram till 2018 som i huvudsak 

berör styrningen av offentlig förvaltning. En kort presentation av de tre berörda utredningar 

kommer inleda avsnittet vidare följt av en diskussion kring valet av material och bearbetningen 

av den. 

 

3.4 Presentation av utredningarna 

 

Gör det enklare! - SOU 2012:33  

Utredningen beslutades att genomföras av regeringen den 27 januari 2011. Som särskild 

utredare utnämndes Stefan Carlsson som tidigare varit VD för Apoteket och dåvarande 

landshövdingen för Kalmar Län. Uppdraget har varit att se över de statliga delarna av vård- och 

omsorgssystemet. Som en sammanfattning av utredningen bedömer den att utmaningarna inom 

vård- och omsorgssystemet behöver förändras under de kommande åren. Utredningen pekar på 

att det behövs mer samarbete på allt fler frågor på nationell nivå. Det förslaget som utredningen 

därför föreslår är att göra myndighetsstrukturerna enklare och reducera dem till fyra nya 

myndigheter. Utredningen blev klar och slutbetänkandet lämnades in 15 Maj 2012. 

 

Effektiv vård - SOU 2016:2  

Denna utredning beslutades att genomföras november 2012. Uppdraget var att göra en analys 

av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer effektivt sätt där 

analysen ska belysa de effektivitetsområden och utvecklingsområden som finns. Som särskild 

utredare utsågs Göran Stiernstedt som är direktör inom hälsa- och sjukvården samt 

infektionsläkare och docent. Utgångspunkten i utredningen har varit att värdet i vården uppstår 

mellan patienten och själva sjukvården, det är här effektiviteten avgörs. Viktig övergripande 

slutsats har varit att patienten bör involveras mer i processen kring den egna vården än vad som 

faktiskt sker idag. Utredningen blev klar och slutbetänkandet lämnades in 2016.  

 

Med tillit växer handlingsutrymmet - SOU 2018:47  

Utredningen påbörjades 2016 där regeringen tillsatte en delegation med Laura Hartman docent 

i nationalekonomi som ordförande för att i uppdrag analysera och föreslå hur en ny typ av 

styrning inom välfärdstjänsterna kan utvecklas. Utgångspunkten var att ta tillvara på 
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medarbetarnas kompetens och erfarenhet för att bidra till större kvalitet och effektivitet för 

medborgare och företag. Vidare belyser utredningen statens styrning av kommunsektorn och 

den interna styrningen inom kommunerna. Som sammanfattad slutsats föreslår utredningen en 

mer tillitsbaserad styrning och ledning där detaljstyrning bör minska och handlingsutrymmet 

bli större för både medarbetare och chefer. Utredningen avslutades och lämnade in sitt 

slutbetänkande Juni 2018. 

 

3.4 Val av material och avgränsning 

 

Valet av material har valts utifrån uppsatsens frågeställning som tar avstamp i den nuvarande 

tillitsreformen. Utredningarna har valts ut i anslutning till tillitsreformen genom att identifiera 

de utredningar som kommer från statens offentliga utredningar och som på liknande vis berör 

den offentliga styrningen. På detta sätt kan man tala om ett typiskt material i förhållande till 

frågeställningen (Essaisson et al 2012, s. 164). Intentionen här, är att valet av material 

återspeglar de idéer som rör offentlig styrning genom att vara representativa för de områden 

som de avser att undersöka. Ett typiskt material är således karakteristiskt och okontroversiellt 

inom sitt område och kan därför representera det (Essaisson et al, 2012). Till en början har 

materialet valts från de utredningar som kommer från socialdepartementet. Eftersom olika 

departement ansvarar för olika områden där socialdepartement ansvarar för den som rör 

styrningen av samhällets välfärd, har materialet motiverats med det som är ett typiskt material 

i det avseende att de berör det sakområden som socialdepartementet ansvarar för. Utredningar 

vad gäller styrning av offentlig förvaltning görs av olika departement beroende på sakområde, 

vilka utreder exempelvis olika typer av styrning med fokus på ekonomisk resultatstyrning inom 

finansdepartementet och på liknande vis övriga departement som utgår från sina områden. 

Avgränsningen har därför gjorts till enbart de utredningar som kommer från 

socialdepartementet då de berör sakområdet som studien intresserar sig för med tillitsreformen 

som utgångspunkt. Vidare i analysen kommer enbart av omfångskäl fokusera på delarna i 

utredningarna där problemöversiken återges samt rekommendationerna som utredningarna 

föreslår. Baserat på detta har tre utredningar identifierats från det senaste decenniet som berör 

den övergripande styrningen av offentlig förvaltning inom de områden som socialdepartement 

ansvarar för. Följande utredningar som tidigare presenterats kommer således behandlas som 

uppsatsens hela empiri: 
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1. SOU 2012:33 - Gör det enklare!  

2. SOU 2016:2 – Effektiv vård. 

3. SOU 2018:46 – Med tillit växer handlingsutrymmet.  

 

 

Ett problem att ta i beaktning när det gäller statliga utredningar är att problemformuleringarna 

inom de direktiv som utredningarna grundar sig i återspeglar den regeringen som har makten, 

med detta finns initialt en ideologisk aspekt om vilka problem som ska hanteras. Eftersom 

statliga utredningar inte heller är bindande med att reella politiska beslut kommer att fattas efter 

framlagd utredning finns det reservationer för dess betydelse inom den politiska styrningen. 

Men eftersom studien inte avser att förklara utan istället beskriva förändringarna som skett det 

senaste decenniet är utformningen av reella politiska beslut av mindre intresse. Istället ligger 

fokus på att undersöka förändringen om uppfattningen kring offentlig styrning inom de 

offentliga utredningarna. 

 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
 

 

Efter en närläsning av utredningarna har materialet delats in i kategorier som bygger på de tre 

generalitetsnivåerna. Som kategorier har materialet först och främst delats in i det som utgör 

kognitiva idéer och normativa idéer. De kognitiva idéerna utgör programidéer och policyidéer. 

Utformningen av kategorier har skett genom att först identifiera de centrala problem som 

artikuleras i rapporten vilka utgörs av programidéer. Vidare eftersom programidéer i Schmidts 

framställning hänger ihop med vilka typer av policyidéer läggs fram har de policyidéer som 

avses som lösningar på programidéerna identifierats. Närmast bygger det analytiska verktyget 

på det som beskrivs som klassindelning. Eftersom uppsatsen är av beskrivande karaktär och 

styrs av det teoretiska ramverket för att besvara frågeställningen måste ett analysverktyg 

konstrueras för att fånga in väsentliga aspekter (Essaisson et al. 2012, s. 137).  

Essaisson et al (2012) framhåller fyra tekniska kriterier för en lyckad 

kategorisering. Först och främst måste komponenterna vara möjliga att operationalisera, i detta 

fall handlar det om vad som krävs för att sättas in i en viss kategori. Andra kravet är att schemat 

ska baseras på entydiga principer där inga observationer ska vara möjliga att placeras in i flera 

kategorier samtidigt. Det tredje kravet är ett ömsesidigt uteslutande där tydliga skillnader med 

tydliga gränsdragningar finns. Det fjärde kravet är att värdena ska vara uttömmande, med 
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kriterien menas att observationerna ska kunna placeras in i någon kategori (Essaisson et al. 

2012, s. 139). De programidéer och policyidéer som utgör kategorierna fungerar väl med de 

krav på kategorisering som utgörs av principer för klassindelning. Som programidé identifieras 

de genom problemformuleringar som beskrivs i utredningarna. Vidare är även policyidéerna 

identifierbara eftersom de styrs av de programidéer som avser de lösningar som presenteras i 

utredningarna. Utredningarnas upplägg är även lämplig och gynnsam för olika typer av 

kategoriseringar då de är uppdelade efter de problem som utgör de identifierade problemen i 

förvaltningarna som sedan följs av rekommendationer på de lösningar som baseras på 

problemen. 

 När det gäller analysen för att identifiera de normativa idéer som utgörs av 

filosofiska idéer har det istället använts kategoriseringar som bygger på idealtyper. 

Anledningen till detta är att det inte är möjligt att dela in materialet i klassindelningar när det 

kommer till att utröna bakomliggande värden och världsåskådningar. De filosofiska idéerna 

som vilar på antaganden och ideologier är inte explicita i utredningarna, istället bygger 

föreställningarna om dem på det teoretiska ramverket i uppsatsen. Idealtyper är i detta fall en 

renodling av de fenomen som avses analyseras utifrån frågeställningen och teorin. När 

idealtyper används är det viktigt att fastslå att de inte finns i verkligheten utan är ”extrembilder 

av fenomenet ifråga” (Essaisson et al. 2012, s. 139). Idealtyper konstrueras för att förtydliga 

centrala egenskaper i fenomenet. Grundpremissen för idealtypen är därför att jämföra 

samhällsfenomenet med en konstruerad idealtyp för att fånga in de kännetecken som utgörs av 

fenomenet som är av intresse (Essaisson et al. 2012, s. 141). Med detta innebär 

tillvägagångssättet att identifiera idéer i materialet utifrån de kriterier och definitioner som 

specificeras enligt tabell 1. Kriterierna har baserats på den teoretiska bakgrunden utifrån 

begreppen där de är i polaritet till varandra enligt det teoretiska ramverket. 
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Analys 

Nedan presenteras analysen av utredningarna i separat kronologisk ordning. Som tidigare 

framhållet kommer de att delas upp i två typer av idéer där kognitiva delas in i policy och 

program, och normativa i filosofiska. De kognitiva idéerna kommer att vävas samman med 

programidéer som i huvudsak presenterar olika problem och mål med de policyidéer som utgör 

i huvudsak idéer som lösning på de formulerade problemen. Först presenteras således 

programidéerna vidare följt av policyidéer och därefter normativa idéer som utgörs av 

filosofiska idéer. 

 

4.1 Gör det enklare! SOU 2012:33 

 

4.1.1 Kognitiva idéer 

Ett problemområde inom idéer på programnivå som identifieras är att det finns ett splittrat 

kunskapsstöd som är användarvänlig både vad gäller innehåll och form. Kunskapsstödet är det 

kunskapsunderlag som verksamheterna, professionerna och förtroendevalda arbetar under.  

Grunden till problemet som formuleras är att det finns ett för stort antal myndigheter som 

utarbetar olika kunskapsstöd vilket gör att utvecklingen inom myndigheterna bromsas när olika 
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perspektiv ska integreras. Problemet blir därför att kunskapsstödet och underlaget till sektorerna 

blir ”otydlig och splittrad” (SOU 2012:33, s. 15).  Programidén artikulerar att målet är att skapa 

en mer samordnad infrastruktur där kunskapsstyrning ska utvecklas genom en bättre 

”integrering av olika perspektiv och resultatjämförelserna” vilket skulle ”öka tempot i 

kunskapsstyrningen” (SOU 2012:33, s. 131). Som mål handlar det här om att skapa en 

integration mellan exempelvis sjukvård och socialtjänst, där gränsytorna för närvarande enligt 

utredningen är för starka. En aspekt här är de programidéer som står för den löpande utveckling 

av informationssystem grundar sig i att nyckeln till framgång till viss del hänger på 

utvecklingen av IT- och kommunikationsstrategier som utgör de tekniska målen i 

infrastrukturen mellan myndigheter.  Det specifika problemet här är att det saknas system för 

att samlat styra och följa upp tillsynsverksamheten och för att verksamheterna skall identifiera 

aktuella problem effektivt. En sådan IT-utveckling innebär mer möjligheter till 

kunskapsspridning samt enklare administration (SOU 2012:33, s. 159).  

 I nära anslutning ligger programidén om tillsyn som identifierats i utredningen. 

Utredningen skriver här att det finns en för svag tillsyn som särskilt gäller sjukvården och 

socialtjänsten, där problemområdet ligger i att det saknas en balans mellan en granskande roll 

och de uppgifter den utför samt den vägledning myndigheterna ska ha, vilket i likhet med 

kunskapsstöd skapar otydlighet i organisationen (SOU 2012:33, s. 15).  Tidigare 

tillsynsuppdrag har enligt utredningen inte preciserat och gett tydliga eller tillräckliga 

instruktioner om balansen mellan granskning och vägledning där förmedling av kunskaper sker. 

Detta har gjort att tillsynsuppgifter enbart ansvarats av en avdelning utan att ”informera, lämna 

råd och ge vägledning till verksamheter inom ramen för tillsynen och till allmänheten” (SOU 

2012:33, ss. 124). Vidare skriver utredningen att de nuvarande granskande rollerna d.v.s. 

tillsynsuppgifterna inte är anpassade till hur verksamheterna förändrats och utvecklats, här 

anger utredningen att det skett stora förändringar där myndigheter ansvarar för allt fler utförare 

där det främst handlar om privata aktörer. Ett område som utredningen tar upp i detta avseende, 

är att företag som inbegrips som ”fristående producenter av vård och omsorg, 

läkemedelsindustrin, apoteksbranschen och medicinteknikföretag” ofta upplever att 

myndigheter som ansvarar för tillstånd och tillsyn inom de olika områdena inte förstår 

företagens villkor (SOU 2012:33, s. 155). Att myndigheter inte förstår företagens villkor kan 

som Blomqvist (2016) framhäver bero på allt mer inflytande av privata aktörer som fått bättre 

villkor vilket därmed motverkar en professionell dominans (Blomqvist 2016). Utredningen 

skriver att företagen upplever reglerna som oklara, otydliga och handläggningstiderna som 

långa vilket främst skapar problem för mindre företag (SOU 2012:33, s. 155). Ett sådant 



 

25  

förhållningssätt skulle kunna styrka det Blomquist (2016) vidare menar med försök till att 

motverka viss professionell dominans. De mål som omfattas av idéerna på programnivå 

inbegriper ett övergripande mål, framförallt handlar det om att bättre och effektivare tillsyn 

syftar till att stärka instrumenten som ser till att lagar och regler efterföljs efter de demokratiskt 

fattade besluten. Med en sådan effektivare tillsyn förespråkar utredningen tätare kontroller.  

Ett centralt problem är balansen mellan tillsyn och övriga delar av verksamheterna 

är hur finansiella styrmedel är utformade. Utredningen skriver att socialstyrelsens anslag är 

utformade utan särskilda villkor eller ”specialiserade anslagsposter”, vilket minskar 

regeringens styrmöjligheter att styra tillsynen finansiellt (SOU 2012:33, s. 124). I detta fall 

ansvarar socialstyrelsen själva för att prioritera hur resurser ska fördelas vad gäller tillsyn och 

övriga delar av myndighetens uppdrag. Ett problemområde i nära anslutning till detta är den 

övergripande styrningen av myndigheter från regeringen. Utredningen framhåller att dagens 

styrning, som kännetecknas av ”stor aktivitet” där överenskommelser mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen utgör en markant del av styrningen ”behöver 

bli mer fokuserade på färre områden för att få större genomslag” (SOU 2012:33, s. 166). Här 

talas det om en otydlighet på grund av den ”stora mängden signaler och initiativ”, där 

utredningen även framlägger att vissa ”överenskommelser gjorts ad hoc och många gånger på 

en alldeles för hög detaljnivå (SOU 2013:33, s. 168). Utredningen sätter även ledarskapet i 

fokus som ett problemområde vad gäller organisationen. I utredningen skrivs att 

myndigheternas uppdrag många gånger kan vara otydliga, vilket gör att det blir svårt för 

ledningarna att motsvara medarbetarnas förväntningar vad gäller klara direktiv (SOU 2012:3 s 

.170). Utredningen efterfrågar här en ny typ av ledning som måste vara tydligare i sin styrning 

eftersom komplexiteten ökat utan att det gjorts några riktiga försök att hantera den. Vidare 

framhåller utredningen att otydligheter kring ledningen förstärkts med SKL:s starkare 

inflytande där de på senare tid fått en liknande karaktär som en statlig myndighet (SOU 

2012:33, ss. 170). De översiktliga programidéerna gällande utredningen bygger på att 

myndighetsstrukturerna behöver bli effektivare. I denna mening pekar utredningen på 

”dubblerade eller närliggande kompetenser och ansvarsområden” vilket leder till att 

verksamheter fungerar sämre än vad det behöver göra där bristen på samordning i arbetet blir 

otydligt och resurskrävande (SOU 2012:33, s. 170).  Målen i dessa programidéer är att förenkla 

den övergripande strukturen för verksamheterna med tydligare roller och uppdrag, som ska göra 

att de fungerar smidigare där kunskapsstyrning har en överordnad betydelse (SOU 2012:33, s. 

173).  
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 De policyidéer som framställs och betonar de förslag på lösningar på de 

formulerade problem är först och främst den övergripande idéen om att reducera ett tiotal 

myndigheter till fyra nya myndigheter. Förslaget är följaktningen att dessa myndigheter läggs 

ner och ombildas, där deras uppdrag och funktion läggs samman på mindre antalet myndigheter 

för att forma nya myndighetsstrukturer och på detta sätt angripa de problem som identifierats. 

Som lösningar anger utredningen att nyckeln till detta är att ge större stöd till kunskapsstyrning. 

En starkare sådan innebär mer betoning på utvärdering, uppföljning, jämförelser och 

kunskapsspridning (SOU 2012:33, s. 181). Vidare anger utredningen att kunskapsunderlaget 

ska sätta ett brukarperspektiv i centrum som anpassas efter användarnas behov som 

utgångspunkt. Karaktären av ett kunskapsunderlag som bör tas fram bör baseras på ”rent 

faktabaserade underlag” som grund, och om ett faktabaserat underlag inte kan ge det stöd som 

behövs ska ”expertbedömningar om vilka slutsatser det går att dra av de fakta som finns” göras 

(SOU 2012:33, s. 181). I utredningen skrivs att olika kunskapsstöd och uppföljning oftast ger 

bättre resultat och bör därför premieras framför bindande regler på grund av exempelvis 

verksamheters olika regionala och lokala förutsättningar (SOU 2012:33, s. 181). Lösningar 

presenteras i ett mer omfattande arbete kring kunskapsunderlag där uppföljningar och 

jämförelser för att få bättre förutsättningar för en samlad styrning av sektorn i sin helhet. 

Förslaget är att ett färre antal myndigheter öppnar för nya former av organisatoriska grepp där 

nya myndighetsstrukturer bättre kan formas efter behov (SOU 2012:33, s. 185-186). 

Lösningarna är därmed knutna till att slå ihop myndigheter till fyra nya myndigheter som är till 

för att effektivare möta de olika problemen som utredningen identifierat. Det finns ett tydligt 

funktionellt rationellt fokus på den övergripande styrningen i utredningen. Som Lundquist 

belyser är ett sådant centralt för legitimiteten i förvaltningen (Lundquist 1998). Å andra sidan 

sker ett sådant fokus tydligt på bekostnad av medborgarperspektivet när det helt i utredningen 

saknas en medvetenhet kring implikationer av dominansen av funktionell rationalitet för 

medborgaren. Utredningen lyfter fram ett medborgare/brukarperspektiv till viss del som 

utgångspunkt för utredningen, men den domineras tydligt av de värden som Lundquist 

identifierar som ekonomivärden. 

 

4.1.2 Normativa idéer 

Framställningen kring hur problem angrips och de områden som utredningen främst diskuterar 

kan närmast liknas NPM och managerialism som de dominerande föreställningarna. 

Utvecklingen av verksamheterna baseras på idéer där resultatjämförelser mellan myndigheter 
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förespråkas. Ett sådant förhållningssätt innebär ett tydligt konkurrenstänk som i grund och 

botten kan härledas till det privata näringslivet och NPM (Pollitt & Bouckaert 2011). Bättre 

resursutnyttjande och kostnadseffektivitet genomsyrar hela utredningen. Vidare anger 

utredningen som utgångspunkt för verksamhetsutvecklingen att vård och omsorg är komplexa 

verksamheter ”som ofta styrs mer effektivt genom kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 

resultatuppföljning” (SOU, 2012:33 s. 139). I grunden handlar det här om en styrning baserad 

på kunskap. Kunskapsstyrning bör i flera avseende enligt utredningen bygga på öppna 

jämförelser där arbete kring uppföljning, statistik och analys anses särskilt viktig (SOU 2012, 

s. 131). Utredningen lägger stor vikt vid ”jämförelser av kvalitet och resultat i vården och 

omsorgen över landet, har stor betydelse för verksamheternas utveckling” (SOU 2012, s. 131). 

Resultatjämförelser innebär och förutsätter att det finns tydliga mätbara indikatorer som gör att 

resultaten överhuvudtaget blir jämförbara med varandra. En betoning på mätbara indikatorer i 

form av resultat förespråkas främst av en managerialistisk styrd organisation. Det som här 

betonas är en styrning av verksamheten genom kontroll, vilket indikerar på en hierarkisk 

organisation som leds enligt styrningsprincipen uppifrån och ned (Pollitt & Bouckaert 2011) 

De idéer som ligger till grund för framställningen av den övergripande styrningen kan kopplas 

till utarbetningen och förslagen som avser tillsynen i utredningen. Tillsynsverksamheten som 

är central i utredningen utgör därmed ett centralt fokus i utredningen. Utredningen framhåller 

att tillsynsverksamheten i deras granskning av Socialstyrelsen är bristfällig i flera avseenden. 

Här skriver de att den i grund och botten är för låg i antalet inspektioner och därmed är 

resursfördelningen inte tillräcklig (SOU 2012:33, s. 130). Den bristande tillsynen och en 

betoning på mer kontroll knyts därför an till filosofiska idéer inom det som utgörs av NPM. 

Utredningen rekommenderar även ett riskbaserat angreppssätt för tillsynen där 

inspektionstillfällena effektiviseras genom att anpassas efter risknivåerna. Här innebär det att 

kontroller bör göras ofta, snabbt och enkelt följt av djupgående granskningar (SOU 2012:33, s. 

194).  Tydligt är därför att de filosofiska idéerna kring styrningsförslagen rör sig närmare en 

styrningsdoktrin som kan härledas till NPM.  

  

5.1 Effektiv vård SOU 2016:2 

 

5.1.1 Kognitiva idéer 

 



 

28  

Ett övergripande problem i utredningen är att det finns tydliga indikationer på ett ineffektivt 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2, s. 55). Som ett initialt 

problemområde fastställer utredningen att patientens behov inte är vägledande för 

verksamheten. Utredningens utgångspångspunkt är att det under mötet mellan patient och 

vårdinrättningen som kostnaden för vården avgörs (SOU 2016, s. 116). Om en förbättrad 

effektivitet kan åstadkommas i ett skede mellan patient och vård innebär det ett bättre 

resursutnyttjande. Vidare skriver utredningen att organisationen sker utifrån en vertikalt 

strukturerad funktion som liknas vid en industriell logik där ”flöden är likadana oavsett 

patientens behov” (2016, ss. 131). Här skriver utredningen att patienter måste vara delaktiga i 

förändringsarbetet i organisationen och styrningen, där det i grunden handlar om hur patienters 

behov förstås för att utveckla och effektivisera verksamheten (SOU 2016, ss. 131).  

Problemet att systemet är ineffektivt och behöver bli mer resursutnyttjande är 

centralt då kostnadsökningstakten ökat i den svenska hälso- och sjukvården, enligt utredningen 

(2016, ss. 117). En stark bidragande faktor som utredningen pekar på är den övergripande 

styrningen. Utredningen skriver att det ur ett styrperspektiv saknas en samordning mellan 

mängden av aktörer vilka i många fall är oklara (2016, ss. 123). Det pekas framför allt på att 

det saknas en sammanhållen idé och strategi för att driva verksamheterna kostnadseffektivt. Här 

handlar det om att komma överens om vilka utmaningar som är viktigast och hur man strategiskt 

ska ta sig an utmaningarna. Utredningen framhåller att styrningen är för kortsiktig och ”inte 

sällan används kortsiktiga lösningar för att snabbt åtgärda ekonomiska problem eller 

kvalitetsbrister. Man väljer att ”skruva i detaljer och åtgärdar inte bakomliggande systemfel” 

(2016, ss. 125). På detta sätt skapas det nya styrsignaler som i slutändan skapar osäkerhet om 

vad som är prioriterat och därför minskar utrymmet för professionerna att göra bedömningarna 

baserat på deras kompetens (2016, ss. 124). Resultatet blir enligt utredningen ett fragmenterat 

system, som saknar samordning och kontinuitet, vilket i slutändan skapar en ineffektivitet 

(2016, ss. 128). Som programidéer framhåller utredningen att koordineringen mellan olika 

instanser behöver göras för att komma åt de stora strukturella problemen. Ett sätt att komma åt 

dessa problem är att skapa kontinuitet enligt utredningen. Kontinuitet blir både viktigt för 

medborgarna men även det som ger effektivitetsvinster i form av ”minskad inläsningstid, 

överrapporteringsproblem och minskade kommunikationsbehov” (2016, ss. 22).  Ett annat 

avgörande problemområde som utredningen anger skapar ineffektivitet är det utredningen valt 

att framföra som ”arbetsplatskulturen”, här pekar utredningen på att formell styrning som regler 

och organisationsstyrning inte bör föreskriva beteende i detalj (2016, ss. 23). Utredningen 

skriver att det är viktigt att professionella har tillräcklig autonomi för att utföra arbetet utifrån 
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sin egen kompetens och erfarenhet. Till viss del skriver utredningen att arbetsplatskulturen är 

ett starkare styrmedel än det som ”kommer uppifrån”. Utredningen framlägger att vissa beslut 

tagna högre upp i organisationen kan hanteras olika beroende på arbetsplatskontexten. Här kan 

direktiv uppifrån mötas av skepticism oavsett innehåll i besluten och direktiven, sådan 

skepticism kan bero på orsaker som att tidigare konflikter och spänningar inte lösts. I sådana 

fall kan styrningsförsöken från högre upp i organisationen bli verkningslösa vilket gör att 

ledningen utökar försöken att kontrollera och styra. Dessa utökade kontrollmekanismer kan 

därför medföra att verksamheten följs upp ännu mer vilket riskerar att öka den administrativa 

bördan (2016, ss. 137). Som programidé anger utredningen här att kontrollmekanismer blir en 

ersättning för bristande tillit. För att uppnå en effektivare verksamhet så måste 

ledningsfunktionerna ta arbetsplatskontexten i beaktning där arbetskulturen tas hänsyn till vid 

val av styrmedel (2016, ss. 195). Vidare är det viktigt för att överbrygga detta att ”de 

professionella och kulturen är sådan att olika uppfattningar inte bara respekteras utan också tas 

tillvara för att den enskildes helhet ska blir bra som möjligt” (2016, ss. 138).  

 I utredningen framförs även den administrativa bördan som ett centralt 

problemområde vilket bland annat beror på tillskott av handläggnings- och administrativa 

bestämmelser det senaste decenniet (2016, ss. 147). Olika tillskott av bestämmelser har 

tillkommit på grund av ett ökat krav på mätning och uppföljning som grundar sig i villkoren för 

hur ersättningssystemen utformats som exempelvis prestationsbaserade sådana. Andra orsaker 

är brister i samordningen mellan olika system som inte samspelar när det kommer till att 

information kan föras över mellan system. Vidare anger utredningen även att det i allt för hög 

grad dubbeldokumenteras och att administrativa uppgifter inte utförs av administrativ personal 

(2016, ss. 148).  Ett sätt att minska detta är att uppgifter omfördelas till andra medarbetare som 

ägnar sig mer åt administrativa uppgifter. Här är viktigt att framlägga att för att uppnå en 

kostnadseffektivitet så är det viktiga att omfördelningen inte handlar om att tillföra resurser 

utan istället att öka omfördelningen (2016, ss. 274). Som programidé i anknytning till den 

ökande administrativa bördan för medarbetare skriver utredningen att om samtliga 

problemområden som identifierats hanteras kommer den administrativa bördan att minska 

(2016, ss. 578). Genom att uppnå en effektivare verksamhet med mer kontinuitet kommer 

grundorsaken till dokumentation att minska. Utredning framför att uppföljning genom kontroll 

är en absolut nödvändighet däremot måste utformningen och kraften av dessa förändras mot att 

den förankras i professionerna i större grad med nära samverkan med själva verksamheterna 

(2016, ss. 577). 
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  Som idéer på policynivå för att möta problemen enligt programidén om patienten 

som medskapare skriver utredningen att arbetssätten behöver utgå först och främst från lokala 

förhållanden, där förändringsarbetet genomförs genom lokal förankring. En sådant arbetssätt 

ska sedan utgå från vad som kan göras för att öka nyttan för brukaren och sedan se denne som 

medskapare (SOU 2016:2, ss. 514). För att det ska vara genomförbart skriver utredningen att 

det behövs nya strukturer för att ta tillvara på patienters idéer och synpunkter i beslutsfattande. 

Utredningen slår fast att det i sådana fall behövs en ”systematisk ansats” från ledningen ”ned/ut” 

till verksamhetsnivå för att utföra förbättringsarbetet (SOU 2016:2, ss. 517). De övergripande 

styrningsrekommendationerna utredningen föreslår som lösningar på programidéerna, som 

hamnar under policyidéer, bygger främst på en samlad nationell struktur. Att öka samordningen 

mellan myndigheter är centralt för att möjliggöra kunskapsstyrning för att utveckla strategier 

för långsiktighet. Långsiktighet innebär även i högre grad en efterfrågan på kontinuitet i 

verksamheterna. Här föreslås i utredningen att ersättningssystem behöver utvecklas som 

premierar kontinuitet i verksamheten både vad gäller patient och medarbetare (SOU 2016:2, ss. 

522). Följaktligen anger utredningen att det måste finnas en viss typ av flexibilitet hos 

medarbetarna som styrs efter verksamhetens och patienternas behov (SOU 2016:2, ss. 522). 

Enligt utredningen bidrar samtliga av dessa rekommendationer, som fungerar som policyidéer 

till en minskad administrativ börda som i slutändan gynnar effektiviteten i verksamheten. En 

mer samordnad övergripande styrningen innebär ett enklare sätt att utarbeta ersättningssystem 

som inte blir för detaljerade på grund av variationerna över landet (SOU 2016:2, ss. 578). 

Vidare är bristen på kontinuitet en av de starkast bidragande faktorerna till den administrativa 

bördan. Därmed är arbetet mot kontinuitet i verksamheten en nyckelfaktor i arbetet för att lösa 

effektivitetsproblemen i verksamheterna. 

 

5.1.2 Normativa idéer  

 

Som huvudmål och utgångspunkt bygger utredningens grundläggande idé på att redogöra och 

lägga fram förslag som skapar en mer resurseffektiv hälso- och sjukvård. Här sätter utredningen 

kostnadsfrågan som styrande för utredningen fastslår att kostnadsökningstakten är ett stort 

problem eftersom den ökar snabbare än genomsnittet inom OECD (SOU 2016:2, ss. 117). 

Fokus kring besparingar och uttryck för resurseffektivitet kan härledas till idéer om NPM och 

managerialism. Däremot ska all verksamhet genomsyras av ett kostnadseffektivt tänk 

(Lundquist 1998), således innebär sådana framställningar inte helt klara föreställningar om 
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vilka typer av filosofiska idéer som dominerar i utgångsläget. I de övergripande idéer om 

styrningen finns det även idéer som lutar åt ledarskap där professionalism utgör möjlig riktning 

för utveckling i verksamheten. Genomgående i utredningen finns det idéer om hur 

professionernas kunskap kan bidra med att öka effektiviteten i verksamheterna. Utredningen 

pekar även här på att ledarskapet måste beakta den lokala arbetsplatskulturen när den väljer 

styrningssätt. Det finns således indikationer på ett ökat samarbete mellan medarbetare och 

ledning, vilket förespråkas av en professionsorienterad styrningsmodell. Vidare finns idéer som 

berör främst den professionella autonomin som efterfrågas som lösning på effektivitetsproblem. 

Allt för detaljerad styrning och framförallt ekonomisk styrning innebär att den professionella 

autonomin begränsas (SOU 2016, ss. 20). Utredningen fastlår även att det är av central 

betydelse att arbetet bedrivs utifrån beprövad erfarenhet för  att organisationen ska vara effektiv 

där. På detta sätt förespråkar utredningen professionell autonomi genom att vilja röra sig bort 

från detaljstyrning: ”regler, organisationsscheman, ekonomisk styrning, kunskapsstyrning och 

andra styrmedel kan aldrig föreskriva ageranden och beteende i detalj” (SOU 2016, ss, 136). 

Denna riktning i arbetet närmar sig det som Brante (2013) menar är centralt inom professioner 

där yrkeskompetens bygger på formell utbildning utifrån en teknisk baserad och vetenskaplig 

grund. Fokusen på den professionella autonomin gör att det går tala om filosofiska idéer som 

rör sig bort från ledarstilar som kan härledas till new public management filosofier. Å andra 

sidan förespråkar utredningen samtidigt en styrning som närmast kan anses som hierarkisk vad 

gäller efterfrågan kring samordning av verksamheterna. Utredningen efterfrågar sammanhållna 

strategier och grepp för styrningen och tydliga samordnade direktiv uppifrån vilket mer passar 

in i en NPM modell även om det inte nödvändigtvis utesluter andra idéer som efterfrågan på 

mer samarbete mellan ledarskap och medarbetare.  

 

6.1 Med tillit växer handlingsutrymmet SOU 2018:47 

 

6.1.1 Kognitiva idéer 

Ett initialt problem som identifieras i utredningen är att det finns ett bristande medborgarfokus 

i mötet mellan medarbetare och medborgare inom välfärdstjänsterna. Enligt utredningen hänger 

detta ihop med att medarbetare och chefer inom den offentliga verksamheten i högre grad 

kommit att detaljstyras från politiken eller överordnade tjänstemän inom förvaltningen. 

Resultatet av detta blir att handlingsutrymmet för att möta medborgarnas varierande behov 



 

32  

minskar vilket leder till besvikelse hos medborgarna. Utredningen skriver här att det finns en 

obalans för vilka perspektiv som ska vara ledande för verksamheten (SOU 2018:47, ss. 42). 

Verksamheterna ska därför vara lyhörda för medborgarnas olika önskemål och preferenser för 

att utveckla den bästa möjliga tjänsten. Som idé på programnivå innebär det att problemen 

hänger ihop med målen att tillfredsställa medborgarnas behov som utlovas av välfärdssektorn. 

Här blir målen för idén att skapa ett medborgarfokus genom att förändra balansen för vilkas 

perspektiv som ska tas tillvara för att utveckla styrning och ledningen. I detta fall innebär 

programidén att ta tillvara medarbetenas kunskap och kompetens för att tillgodose 

medborgarnas behov (SOU 2018:47, ss. 43).  

Medarbetarnas situation lyfts fram som ett problem, som motiv för att förändra 

styrningen av den offentliga verksamheten. En anledning är att detaljstyrningen innebär att de 

inte kan använda sin kompetens och kunskap fullt ut i mötet med medborgarna (SOU 2018:47, 

ss. 42).  Programidén fokuserar här på mötet mellan medarbetaren och medborgaren för att 

uppnå det som förväntas av verksamheten. Utredningen beskriver mötet som det ”goda mötet” 

som först och främst bygger på att medarbetaren och medborgaren får tid att mötas (SOU 

2018:47, ss. 49).  Mer tid skriver utredningen gör att medarbetaren kan ”använda sin erfarenhet 

och kompetens och ge medborgaren ett stöd som är format efter hens förutsättningar och behov” 

(SOU 2018:47, s.49. Som programidé är målet här att anpassa stödet mot medborgaren så 

mycket som möjligt efter de förväntningar som finns från medborgaren utifrån de lagar som 

relegerar olika tjänster. Det goda mötet förutsätter således att ”kvaliteten upplevs som god av 

både medarbetare och medborgare” (SOU 2018:47, ss. 51). Det centrala problemet om en allt 

för hög detaljstyrning som leder till att handlingsutrymmet för medarbetare minskar skriver 

utredningen bygger mycket på en rädsla att göra fel och påtala fel. En anledning till detta beror 

enligt utredningen på att det finns ett allt för överdrivet fokus på formalia och kontroll. Här 

skriver utredningen att det finns starka indikationer på att verksamheter lägger ner allt mer tid 

på att minimera den egna verksamhetens sårbarhet vid granskningar och mindre på själva 

kärnverksamheten (SOU 2018:47, ss. 101). Som programidé anges i utredningen att 

dokumentation som mål först och främst bör göras för medborgarens skull och lärandets skull, 

inte för tillsynens eller om media skulle få ett intresse för ett specifikt ärende. Det viktigaste är 

att dokumentationen skapar värde för brukaren och sätter medborgaren i fokus (SOU 2018:47, 

ss.  103). Ett sådant förhållningssätt utgår därför i högre grad efter de demokratiska värden som 

efterfrågas av Lundquist (1998). Som principer för det offentliga etos skapas värdet för 

medborgaren när de demokratiska värdena efterlevs. Här finns tydliga indikationer på att senare 
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utredningar går mot ett utökande av de demokratiska värden i utredningarna. Till viss del kan 

detta bero på den medborgarfokus som i högre grad finns i rapporten.  

 I utredningen pekas ledarskapet ut som ett problemområde där idéer kring 

förändring artikuleras. Utredningen framför att det chefer i högre grad lägger tid åt är 

administration istället för att leda och styra verksamheten. Ett väl fungerade ledarskap vad 

gäller ledning och styrning bör fokusera på att ta fram strategier och långsiktig planering. Här 

framläggs att chefer i högre utsträckning arbetar utifrån att kortsiktigt bära upp verksamheten 

som ett sätt att hantera uppkomna situationer istället för att utöva ledarskap (SOU 2018:47, ss. 

111). Utredningen framhåller därmed att det stora problemet är att medarbetare till stor del 

lägger sin arbetstid på administrativa uppgifter och arbetsuppgifter som ligger utanför den som 

anges i yrkesbeskrivningen. För att avlasta den administrativa bördan på medarbetare och 

chefer skriver utredningen att det behövs mer stöd till stödfunktionerna för att bättre möta målen 

i verksamheten (SOU 2017, ss. 114). Med stöd till stödfunktionerna avser utredningen personal 

och olika typer av stöd som arbetar med de administrativa uppgifterna. Som idéer på 

programnivå innebär det här att ge ledarskapet mer tid till att arbeta med styrning och ledningen 

genom att minska på administrativa uppgifter. Målet är därför att avlasta chefer och andra 

medarbetare så att de i högre grad kan arbeta med kärnverksamheten och således öka fokus på 

medborgaren.  

 Ett annat problemområde som framställs som viktig för den väl fungerande 

helheten är verksamhetsutveckling. Problem inom detta område hänger ihop med bristen på 

ledarskap och styrning (2018, ss. 124). Som tidigare framhållet handlar det här om en avsaknad 

av strategisk riktning för en långsiktig planering, där det istället fokuseras på att lösa höga 

produktionstryck vilket gör att det är blir svårt att hitta tid till verksamhetsutveckling. 

Utredningen skriver att önskvärd verksamhetsutveckling hänger ihop med tillgången på ett 

kvalitativt kunskapsunderlag. Vidare som programidé bör målen för ett kvalitativt 

kunskapsunderlag uppnås genom ett ökat samarbete med samhällets forskningsinstitutioner. En 

nyckel är att det ska finnas förutsättningar för lärande hos medarbetarna för att implementera 

forskningen som kommer till. Här handlar det om att utveckla fungerande strukturer mellan 

verksamheter och lärosäten men även verksamheter sinsemellan (2018, ss.125). Även om 

uppföljning och utvärdering är viktiga för att utveckla ett kvalitativt kunskapsunderlag så 

framhåller utredningen att det är av stor vikt att det inte tar tid från verksamheterna. Som mål 

anger utredningen att den administrativa kostnaden för att samla in denna typ av 

kunskapsunderlag måste minska (2018, ss.126).  
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 Idéer på den första generalitetsnivån som uttrycks som policyn i utredningen 

bygger på lösningar som förespråkar en tillitsbaserad styrning. Som en grundidé är tillitsbaserad 

styrning baserad på en strävan att ”välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva 

förväntningar” (SOU 2018:47, ss.24). Tillitsbaserad styrning ska ge ett ökat handlingsutrymme 

i mötet mellan medarbetare och medborgare där ledning och styrning fokuserar på 

verksamhetens syfte efter medborgarnas behov och bygga tillitsfulla relationer (SOU, 2018:47, 

ss.22). Samarbete är grunden i styrningen där professionernas kunskaper sätts i centrum, här 

finns det en förskjutning från en traditionell hierarkisk styrning till en starkare betoning på 

kultur och ledarskap för professionerna. Som övergripande policyidé i utredningen gällande 

den översiktliga styrningen föreslår utredningen att regeringen stärker förmågan att styra 

välfärdssektorn genom en konsultationsordning som leds av regeringskansliet tillsammans med 

representanter för kommuner och landsting (SOU 2018:47, ss.307). Vidare är 

ersättningsmodeller centrala för den övergripande styrningen. Utredningen föreslår att 

exempelvis riktade statsbidrag inte används utan istället i huvudsak försöka använda sig 

generella statsbidrag. Riktade statsbidrag tenderar att premiera kortsiktighet samt en öka den 

administrativa bördan där återrapportering och uppföljning om hur dessa används ökar (SOU 

2018:47, ss.309). Som centrala policyidéer skriver utredningen att ledarskap inte enbart bör 

utövas av chefer. Utredningen rekommenderar ett horisontellt ledarskap med tydligt ansvar och 

befogenheter, sådant ledarskap förespråkar ”att medarbetarna blir mer aktiva, självständiga och 

delaktiga i verksamhetens ledning, utformning och utveckling” (SOU 2018:47, ss.325). 

Centralt för ett sådant förhållningssätt är att upprätthålla kompetens och kollegialt lärande där 

det främjar utbyte mellan medarbetare och cheferna på olika positioner. Vidare måste 

ledarskapet ge möjlighet för medarbetare att använda sin kompetens för att öka 

handlingsutrymmet och möjligheter för dem att själva kunna påverka sin arbetssituation. Ett 

ökat handlingsutrymme för medarbetare innebär i grund och botten en större efterfrågan på 

tillit. Tillit till expertkunskaper är alltså central för ett ökat handlingsutrymme för professionen. 

Inte sällan är dessa avgörande för legitimiteten i förvaltning (Fransson 2006). När 

handlingsutrymmet ökar som grundar sig i mer tillit kommer organisationen generellt att 

behöva mindre detaljreglering vilket kommer att bidra till en effektivare organisation vad gäller 

innovation, förnyelse av metoder, arbetssätt och arbetsorganisation (SOU 2018:47, ss.373).  

 

6.1.2 Normativa idéer 
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Som utgångspunkt innebär en tillitsbaserad styrning det som kallas för värdestyrd organisation 

(SOU 2018:47, ss.133). Det som karaktäriserar en sådan organisation är där professionella 

normer, värderingar och kultur får en större betydelse.  Utifrån ett sådant perspektiv där dessa 

värden får ökad tonvikt till förmån för reglering och mätning går det att i fallet peka på 

filosofiska idéer som rör sig bort från managerialism och NPM. Här stärks ett sådant 

förhållningssätt när utredningen redogör för principer för utveckling där den förespråkar en 

minskning av mätningar, men även att ändra vad som mäts som exempel ”övergången från mål 

som servicekvalitet till mål som mäter livskvalitén” (SOU 2018:47, ss.186). Vidare baserar den 

tillitsbaserade styrningen på det som benämns som medledarskap. Ett sådant förhållningssätt 

innebär en mer horisontell styrning som medför en större samverkan med chefer och 

medarbetare vilket öppnar upp för en starkare professionell autonomi. Ur ett sådant perspektiv 

blir den professionella kunskapen ledande för verksamheten när den får utrymme att påverka 

den egna arbetssituationen vilket resulterar i mer handlingsutrymme för att möta medborgarnas 

behov. Ett sådant förhållningssätt innebär en stark tilltro till de expertkunskaper som 

professionella besitter. Medledarskap innebär också till viss del att professionerna i högre grad 

får utrymme att agera som egna kontrollmekanismer genom varandra, där professionella blir 

varandras yrkeskunniga som värderar varandras arbete (Brante 2013). Det går därför konstatera 

att mer handlingsutrymme för anställda skapar en starkare betoning på professionsorienterad 

styrning bort från managerialism och det som innefattas av NPM. Således är här den centrala 

aspekten för ett professionsbaserat ledarskap betoningen på professionernas kunskap och det 

kollegiala lärandet när det gäller att utveckla verksamheten mot en önskvärd riktning. 

Professionens expertis sätts därmed i fokus som en exekutiv resurs för att utveckla 

verksamheten.  

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet och diskuteras i två avsnitt som delats upp i analysen utifrån 

kognitiva och filosofiska idéer mot den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen. 

Anledningen till uppdelningen är att frågeställningarna har olika beröringspunkter och eftersom 

analysen separerat olika idéer är det för tydlighetens skull motiverat att åtskilja dem åt i 

resultatet. 

 

7.1 Kognitiva idéer 
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De idéer som i huvudsak berörts i de olika utredningar det senaste decenniet grundar sig främst 

i ett ökat fokus på medborgaren. Utredningarna skriver att det finns ett ökat behov av att låta 

medborgaren få ett större inflytande för att utveckla verksamheten och därmed låta 

medborgarna vara mer delaktiga, samt att vara lyhörda för deras perspektiv kring utvecklingen 

av verksamheterna. På detta sätt utgår samtliga utredningar från ett medborgarperspektiv där 

mer inflytande från medborgare och brukare efterfrågas för att utveckla styrningen mot det 

önskvärda. SOU 2016:2 konstaterar att involveringen av patienterna i utvecklingsarbetet ”är 

dock ännu i sin linda” som kan ses som en brytpunkt för ett patientinflytande och vikten av det 

i den tidigare diskursen (2016, ss.131). En förändring kan därför ses vad gäller vikten av ett 

sådant perspektiv i utredningarna. Medborgarinflytande är mer i fokus i utredningarna Effektiv 

vård SOU 2016:2 (2016) och Med tillit växer handlingsutrymmet, SOU 2018:47 (2018) där det 

framställs som ett nyckelområde för att utveckla styrningen och organisationen i den offentliga 

verksamheten. Båda utredningarna anger  att medborgarinflytande eller 

patient/brukarinflytande som det främst benämns som i SOU 2016:2, är av största vikt för att 

möta medborgarnas behov och förväntningar. Även om det finns ett brukarperspektiv i SOU 

2012:33 så är det inte i närheten av så centralt och utarbetat som i den senare utredningen. 

 Den övergripande styrningen utgör också ett centralt problemområde i 

utredningarna. Samtliga utredningar pekar på problem som uppkommit genom att 

komplexiteten ökat med bland annat fler styrsignaler eller tillskott av bestämmelser som 

påverkar verksamheterna. I SOU 2012:33 framhålls problemen som grundade i en otydlighet 

kring uppdragen för vissa myndigheter vilket gör att ledarskapet i berörda myndigheter inte kan 

ge klara direktiv (2012:33, s.166). Sådana oklarheter och brist på tydligheter gör att 

myndighetsstrukturerna blir onödigt resurskrävande enligt utredningen. Oklarheterna beror 

enligt utredningen snarare på externa faktorer d v s utanför själva myndigheten som staten, där 

det exempelvis finns brist på mandat för verksamheten mot stat och andra myndigheter 

(2012:33, s.170). De senare utredningarna har andra problemformuleringar som avgörande för 

den övergripande styrningen. Här går det istället att tala om en förflyttning av faktorer från 

externa till interna för verksamheterna. Båda utredningarna framhåller istället att styrningen 

och verksamheten organiseras för att kortsiktigt lösa problem och brister som uppkommer. 

Utredningarna belyser därmed problem kring brist på strategier för långsiktighet vilket bidrar 

till en ökad administrativ börda när det saknas kontinuitet i verksamheten både vad gäller 

medarbetare och medborgare. SOU 2018:47 tillskillnad mot SOU 2016:2 uttrycker explicit att 

problemet ligger på chefer eller ledarskapet inom verksamheten som i högre grad lägger för 

mycket tid på administrativt arbete som huvudorsak istället för att leda och styra verksamheten 
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långsiktigt. SOU 2016:2 beskriver däremot problemen med mer övergripande faktorer som 

strukturella problem där mängden av olika aktörer saknar samordning och där en sammanhållen 

idé och strategi saknas. Problemen i ett sådant fall blir svåra att hantera då det saknas konsensus 

om vilka utmaningar som bör prioriteras. Det går därför att utröna en viss förändring av roten 

till problemen i diskursen och hur de ska lösas kring de programidéer som identifierats i 

utredningen. Här finns en förflyttning från ett strukturellt problem vad gäller den övergripande 

styrningen i tidigare utredningar till mer fokus på chefer och ledarskap i verksamheterna i den 

senaste utredningen.  

 Detaljstyrning och den administrativa bördan som orsak till problem utrycks i de 

två senare utredningarna, där den administrativa bördan i huvudsak är relaterad till 

detaljstyrningen inom det offentliga. Utredningarna pekar även på flera andra orsaker till att 

den administrativa bördan är ett stort problem för verksamheterna, men som identifierad 

huvudorsak läggs mest diskussion kring detaljstyrningen som den främsta faktorn. I SOU 

2012:33 diskuteras inte de administrativa uppgifterna ur ett effektivitetsperspektiv. 

Utredningen berör inte det administrativa arbetsuppgifterna utifrån problemområden som rör 

effektiviteten inom verksamheterna. Istället fokuserar utredningen på avsaknaden av en 

samordnad övergripande styrning där överenskommelser görs i efterhand och på en alldeles för 

hög detaljnivå för att finna lösningar på problemen, något som bidrar till ineffektivitet i 

verksamheterna enligt utredningen. Här talas det på liknade sätt om en förändring i diskursen 

kring uppfattningen av vad som ligger till grund för problemen om effektivitet. Fokus har på 

detta sätt flyttat från de övergripande myndighetsstrukturerna till en administrativ börda som 

påverkar ledarskapet och medarbetarna. SOU 2016:2 utrycker att kontrollmekanismer ökat på 

grund av en bristande tillit som grundar sig i att styrning från högre instanser försöker styra 

utan att beakta den lokala arbetsplatskulturen för olika verksamheter. Vidare kan därför kraven 

på uppföljning och mätning av verksamheten ses som ett resultat av det som utgör en större 

administrativ börda för medarbetare, något som även prestationsbaserade ersättningar kan 

förstärka vad gäller den administrativa bördan när det kommer till mätning och kontroll. Det 

går därför att urskilja två olika beröringspunkter som förändrats i de två senare utredningarna. 

I den senaste SOU 2018:47 finns det ett större fokus på professionerna som nyckeln för att 

utveckla verksamheterna i önskad riktning. Följaktningen är avlastningen av administrativa 

arbetsuppgifter och mer tid till kärnverksamheten där professionernas kompetens och 

erfarenhet utnyttjas bättre för att ge medarbetarna bättre förutsättningar i arbetet mot 

medborgaren, en framstående princip. 
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 Det går att utröna en viss förändring på policyidéer som lösningsförslag på de 

programidéer som identifierats i utredningarna. Det finns som i likhet med programidéerna en 

större efterfrågan på en strukturell förändring i SOU 2012:33 till skillnad från de senare 

utredningarna som har mer fokus på styrning från ledarskapet och medarbetarna inom 

verksamheterna. Förändringen vad gäller policyidéer har därför på liknande sätt som 

programidéer flyttats från en strukturell nivå till att föreslå lösningar på främst 

verksamhetsnivå. I SOU 2016: är det tydligt var förutsättningarna för lösningar av problemen 

kan utarbetas, utredningen anger: ”värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller 

interaktionen mellan patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet” (SOU 

2016, s.18). Förslagen som utredningarna SOU 2016:2 och SOU 2018:47 har ett fokus på är 

som utgångspunkt medborgarperspektivet, detta som en grund för att utveckla verksamheterna. 

Här efterfrågas infrastrukturer för att tillgodose medborgarnas önskemål på ett bättre sätt. 

Centralt är även att låta medborgarna vara delaktiga i utformningen av de tjänster som knyts an 

till verksamheterna. SOU 2018:47 går längre vad gäller att föreslå rekommendationer som kan 

knytas an direkt till verksamhetsnivåerna inom myndigheterna. Som förslag för en ny typ av 

styrning som bygger på tillit som ledande styrningsprincip skriver utredningen att 

professionernas kunskaper ska sättas i centrum. Här framhåller utredningen att en tillitsbaserad 

styrning som föreslås i utredningen efterfrågar ett ökat medledarskap i organisationen där inte 

enbart chefer utgör styrningen i verksamheten. Ett sådant ledningssätt anger utredningen 

kommer bidra till ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna men också ökad professionell 

autonomi.  

 

7.1.1 Normativa idéer 

De gemensamma filosofiska idéer som identifierats i utredningarna har en utgångspunkt i att 

främja en kostnadseffektivare offentlig verksamhet. Kostnadseffektivitet är ett centralt ändamål 

i en verksamhet som grundar sig på styrningssättet som karaktäriseras som managerialism. 

Däremot är kostnadseffektivitet inte ett mål som begränsas till managerialism, utan måste ses 

som ett värde bland flera andra centrala värden som bör genomsyra all offentlig verksamhet 

utefter det offentliga etoset (Lundquist, 1998). Som grund innebär kostnadseffektivitet en del 

av en funktionell och legitim offentlig verksamhet. I SOU 2012:33 som är den äldsta 

utredningen i studien har den generellt ett övergripande fokus på kostnadseffektivitet och 

”bättre resursutnyttjande” som utredningen oftare benämner. Som utgångspunkt är 

kostnadsfrågan här mer drivande och mer i förgrunden av utredningen i mycket högre grad än 
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i de senare utredningarna. Här finns idéer som i allra högsta grad kan härledas till NPM-

orienterade styrningsdoktriner, vilka är genomgående i utredningen. Det läggs fokus på 

resultatjämförelser med tydliga drag av konkurrenstänk mot andra myndigheter för att utveckla 

verksamheten för att bli mer resurseffektivare. Vidare är tillsynen central i utredningen som 

utgör en stor del av dess innehåll. Här belyser utredningen bristen på tillsyn och en större 

efterfrågan på granskning och kontroll, vilket indikerar på det som avses som ett stark 

inflytande av NPM (Pollitt & Bouckaert, 2011). 

 I SOU 2016:2 är kostnadsfrågan också en utgångspunkt för utredningen där 

problemen grundar sig i en oro för kostnadsökningstakten som ökar snabbare än i genomsnittet 

i OECD. Men i liknade fall som i SOU 2012:33 är kostnadsmedvetenheten inget tydligt tecken 

på idéer kring NPM och managerialism. Istället framhävs det i utredningen en betoning på 

professioners kunskap och hur de kan omsättas för att effektivisera verksamheten. I viss 

bemärkelse finns det utrymme att beskriva sådana idéer som Pollitt menar har ett lägre 

inflytande av NPM i organisationen. När NPM i lägre grader genomsyrar organisationer finns 

en mer betoning på brukarperspektiv och individuell utveckling där professionella förväntas 

vara responsiva och flexibla (Pollitt & Bouckaert, 2011). I vidare mening redogör utredningen 

för idéer som efterfrågar en professionell autonomi. Den framför även att detaljstyrning och 

framförallt ekonomistyrning som problem för den professionella autonomin. Med ett sådant 

fokus rör den sig någorlunda bort från ledarstilar som kan härledas till NPM. Det tydligaste 

spåret av en professionsorienterad styrning uttrycks tydligast i SOU 2018:47. En tillitsbaserad 

styrning rör sig i grund och botten från de värden om mätning och kontroll som karaktäriseras 

av NPM. Den värdebaserade organisationen där professionella normer och kultur har en större 

inverkan på verksamheten innebär ett mer professionsstyrt ledarskap som visar på en klar 

förändring av idéer kring styrning av den offentliga verksamheten i utredningarna. Tydligt är 

därför att det skett ett skifte från vilka typer av lösningar som aktualiserats för att utveckla 

verksamheterna mot önskvärd riktning. Ett medledarskap och kollegialt lärande är tydliga 

indikationer på en förflyttning från den traditionella hierarkiska styrningen till att ge 

professionerna mer handlingsutrymme för att i högre grad försöka möta medborgarnas behov 

genom professionernas kunskap och kompetens.  
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Slutsats  

Studien har visat att det går utröna en viss förändring i diskursen vad gäller förändringar av 

idéer i offentliga utredningar mellan åren 2011 till 2018. Främst har det visat sig att de 

filosofiska idéerna har förändrats där en mer professionsstyrd verksamhet förespråkas i den 

senaste utredningen. En början av ett sådant skifte började märkas i utredningen 2016:2 som 

påbörjades 2013 och avslutades 2016. Under perioden uppkommer det en explicit efterfrågan 

på professionell autonomi när det kommer till utvecklingen av verksamheten. Här blir det något 

av en brytpunkt för vilka tänkbara vägval som kan göras för att utveckla verksamheten. Senare 

utredning SOU 2018:47 hänvisar direkt till SOU 2016:2 som en vägvisare för idéer och 

lösningar på problemen i den offentliga sektorn när det kommer till professionell autonomi 

(SOU 2018:47, ss.138).  

De idéer som främst förändrats är de som ur det teoretiska ramverket befinner sig 

på policynivå samt på den filosofiska nivån. Idéer på programnivå som hör ihop med problem 

som artikulerats och de mål som ska uppnås har nämnvärt inte förändrats under den undersökta 

perioden. Även om problemformuleringar varierar så utgår de i grund och botten från samma 

utgångspunkt där fokus avser olika typer av effektiviseringar och utvecklingen av styrningen 

kring den offentliga sektorn. På policynivå finns det tydliga förändringar i utredningarna där 

det handlar om vilka typer av lösningar som efterfrågas och hur de ska genomföras. Här finns 

en tydlig förändring från att efterfråga lösningar på ett strukturell plan i den första utredningen 

till att gradvis fokusera på lösningar som finns på mikronivå eller verksamhetsnivå. Det går här 

tala om en förskjutning av policyidéer från ett makroperspektiv till ett mikroperspektiv.   

De filosofiska idéerna har däremot en mer svårdefinierad förändring vad gäller 

förändringar i diskursen. De föreställningar om managerialism och NPM som dominerar i den 

första utredningen från 2011 förändras inte helt mot det som kan ses som professionsstyrd 

verksamhet i de senare utredningarna. Anledningen är att de senare utredningarna också 

innefattar idéer som kan härledas till NPM och managerialism. Främst gäller detta SOU 2016:3 

där det går tala om en blandning av idéer mellan de olika styrningsdoktrinerna. I den senaste 

SOU 2018:47 är däremot avsteget från en NPM-orienterad styrning starkast men det finns 

oklarheter hur styrningskedjorna är tilltänka vid en tänkbar tillitsbaserad styrning som gör det 

svårt att avgöra om det i helhet går att tala om en renodlad professionsstyrd verksamhet. Även 

om tillitsbaserad styrning förespråkar ett horisontellt ledarskap så finns där inget som säger att 

professionerna har någon bestämmanderätt inom ledningen mer än att deras inflytande 

efterfrågas. 
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8.1 Kritiska reflektioner och förslag till vidare forskning 

 

Studien har ämnat att besvara huruvida det skett en förändring av problemformuleringar och 

lösningar vad gäller styrningsprinciper i offentliga utredningar det senaste decenniet. Vidare 

har syftet även varit att försöka utröna förändringarna utifrån föreställningar om 

professionalism och managerialism. Utifrån syftena har diskursiv institionalism fungerat 

utmärkt när det kommer till att kategorisera materielat efter de generalitetsnivåerna som 

innefattas av analysschemat för att se vilken typ av förändring det skett på de olika nivåerna. 

Större problem har det varit när det kommer till att utröna föreställningar om professionalism 

och managerialism utifrån idealtyperna som konstruerats. Operationaliseringen av begreppen 

har således varit det mest problematiska. Här har filosofiska idéer som analyserats utifrån 

managerialism och professionalism först och främst baserats på antagandet att programidéer 

och policyidéer styrs av de filosofiska idéerna. Detta antagande gjorde att jag uteslutande 

fokuserad på att utröna de filosofiska idéerna genom policyidéerna och programidéerna, vilket 

inte helt var fruktbart när det gäller att uttömmande beskriva de filosofiska idéerna i rapporten.  

  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att genomföra en undersökning där idéer från tillitsbaserad 

styrning implementerats och vilka effekter det kan ha fått med utgångspunkt ur ett 

medarbetarperspektiv. Förslagsvis är följaktningen att göra en kvalitativ intervjustudie där 

medarbetarnas erfarenheter och upplevelse undersöks för att se hur deras handlingsutrymme 

påverkats och på vilka sätt deras professionella autonomi eventuellt stärkts av en tillitsbaserad 

styrning. Vidare även att undersöka om det skett en förändring vad gäller medledarskap och 

medarbetares inflytande på ledarskapet. 
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