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Är det något särskilt med 
offentlig sektor?

 

Is there something special about the public sector?

ELISABETH SUNDIN OCH MALIN TILLMAR

 

Det här numret av NOS har som tema den offentliga sektorn, dess organi-
sationer och dess förändring. Det finns flera motiv bakom ett sådant tema.
Ett tydligt och aktuellt är att »tracket« om den offentliga sektorn lockade
flest bidrag vid fekis-konferensen (Föreningen för svenska företagsekono-
mer) år 2009. Det är alltså något som intresserar och som det bedrivs forsk-
ning om.

Den offentliga sektorn som empirisk grund för företagsekonomers forsk-
ning är dock inget nytt, vilket framgår av den närmast följande artikeln. Inte
heller i den internationella organisationslitteraturen är det något nytt att låta
den offentliga sektorns organisationer vara det empiriska underlaget och
grunden för de teoretiska slutsatserna och generaliseringarna – ibland utan
att detta förhållande problematiseras. Det är dock, i det sammanhanget,
motiverat att erinra om att den offentliga sektorn inte definieras och avgrän-
sas på samma sätt överallt. Sätten att beskriva och kategorisera olikheterna är
många. I vår egen forskning har vi ofta använt oss av Esping-Andersens
(1996) indelning av olika typer av välfärdsstater framförallt utifrån hur
omsorgsansvaret för barn och gamla hanteras och fördelas. Esping-Andersen
har dock inte fått stå oemotsagd och andra alternativa indelningar har lanse-
rats (Lewis, 2002). De nordiska länderna utgör i Esping-Andersens indelning
en egen kategori, den skandinaviska välfärdsregimen, vilket kan vara både en
fördel och en nackdel vid komparationer mellan de olika länderna.

Den offentliga sektorn står som samlingsnamn för mycket skilda verk-
samheter och organisationer. I alla de nordiska länderna förekommer inom
det offentliga olika huvudmän. I den svenska kontexten brukar staten skiljas
från landstingen och kommunerna. Dessa tre har inom sig delsektorer och
organisationer av olika slag. Vad alla som är offentliga har gemensamt är att
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de ytterst är politiskt, dvs. demokratiskt, styrda och därmed också finansie-
rade via skatter eller politiskt bestämda avgifter. Eller är det inte så (längre)?
Christensen, Laegreid, Roness och Rövik (2005) diskuterar i sin bok »Orga-
nisationsteori för offentlig sektor« hur andelen organisationer som otvetydigt
kan klassificeras som offentliga eller privata minskar över tid. Det är inte bara
huvudmannaskapet, som är det som oftast används som kriterium i den all-
männa debatten, som är relevant utan också finansieringen och hur verksam-
heten utövas. Därtill är det motiverat att också lägga till regleringen av aktu-
ella verksamheter. Kan verksamheter betecknas som privata om de styrs av
politiskt fasställda regler? Christensen et al. (2005) illustrerar i en figur hur
antalet organisationer som är privat ägda, privat finansierade och verkande
genom privata utförare är litet liksom de som är offentligt ägda, offentligt reg-
lerade, offentligt finansierade och med offentliga som exekutiva. Den stora
merparten är en blandning av offentligt eller privat i någon och några dimen-
sioner. Om också kund- leverantörsrelationer beaktas är blandning av offent-
ligt och privat ännu tydligare. Kanske har hybridorganisationer (se Nordiske
Organisasjonstudier nummer 3 år 2010) blivit regeln och det renodlade
undantaget, en iakttagelse som återgavs också i den norska maktutredningens
slutrapport redan för många år sedan genom uttrycket »Forhandlingsöko-
nomi og blandingsadministrasjon« (Hernes 1978).

Den offentliga sektorn har alltid befunnit sig i förändring – under de
senaste hundra åren framförallt genom en stor expansion, med alla mått
mätt. Det offentliga har genom välfärdsstatens framväxt ökat sina åtaganden,
ökat antalet anställda och ökat sina utgifter likaväl som sina inkomster.
Begreppet välfärdsstaten leder delvis tankarna fel eftersom det framförallt är
kommunerna och landstingen som genom sina organisationer utövar de
verksamheter som framförallt åsyftas genom beteckningen välfärdsstaten.
Gränserna mellan olika offentliga huvudmän och också inom varje kategori
har ändrats ett flertal gånger. Som exempel kan nämnas kommunindelnings-
reformer, som i allmänhet inneburit att antalet kommuner minskat, eller för-
flyttningen av ansvaret för skolan från staten till kommunerna eller av ansva-
ret för gamla sjuka från landstingen till kommunerna. Dessa förändringar har
motiverats av ekonomiska skäl, av effektivitetsskäl eller av demokratiska skäl.
Problem i dessa dimensioner brukar finnas med i beskrivningar av den
offentliga sektorns problem så som de framställts de senaste 30 åren.

Det stora intresse som nu riktas mot den offentliga sektorn från forsk-
ningens sida förklaras i hög utsträckning av de stora förändringar som skett
i praktiken – eller kanske snarare som har planerats och initierats i praktiken.
Vad som verkligen skett är ett av forskningens stora intressen. Detta intresse
finns hos flera discipliner exempelvis hos många statsvetare. Vad som utmär-
ker den forskning som bedrivs och bedrivits av företagsekonomer är det
organisatoriska perspektivet och den organisationsteoretiska terminologin.
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Begrepp som »översättning« och »resande idéer« (Czarniawska & Sevon,
1996) är exempel på sådana.

Senare decenniers förändringar sägs ofta vara influerade av New Public
Management (NPM), en modell för den offentliga sektorns omvandling. Den
oftast citerade forskaren är Christopher Hood (1991) som beskriver NPM:s
bärande principer. Ett av NPM:s karaktäristika är att dess syfte i grunden är
att omvandla den offentliga sektorn så att den blir mera företagslik. Inga delar
är undantagna. Sektorn 

 

är

 

 sina organisationer. De skall ändra både sina
interna sätt att arbeta, sina relationer och ibland även sina gränser. Med andra
ord är både intra-, och interorganisatoriska perspektiv relevanta. Eftersom
sektorn är så diversifierad i många avseenden, och antalet möjliga organisa-
tioner så stort, så innebär det att de nödvändiga »översättningarna« kan tän-
kas vara mycket varierande. Detta torde vara den viktigaste orsaken till det
stora intresset från forskare. Många företagsekonomer, och många andra
samhällsvetare, är mycket intresserade av samhället och vill både beskriva,
förstå och analysera. De relevanta frågeställningarna är många även om en
begränsning görs till ett organisatoriskt perspektiv.

I vårt val av artiklar till det här specialnumret har vi eftersträvat att visa
spännvidden mellan de ansatser som har organisationsperspektiv och offent-
lig sektor som gemensamma teman. Den politiska och allmänna debatten rör
framförallt »vård, skola och omsorg«. De verksamhetsområdena intresserar
forskare i många discipliner särskilt de som kan ses som delar av professions-
utbildningar dvs. pedagoger som beforskar skolan eller forskare inom socialt
arbete som beforskar äldreomsorgen. Men alla verksamhetsområdena har
också intresserat forskare med en organisationsteoretisk referensram. I det
här numret låter vi det breda fältet senare representeras av fem svenska
bidrag, huvudsakligen från den företagsekonomiska disciplinen. I den artikel
som skrivits av Louise Bringselius sker förändringarna inom den offentliga
sektorn genom att ett antal organisatoriska gränser förändras och nya orga-
nisationer skapas. I artikeln görs en jämförelse mellan fusioner med olika
huvudmän. En av frågorna gäller i vilken bemärkelse de fusionerade organi-
sationerna verkligen är nya och hur krav på förändring hanteras av skilda
aktörer och aktörsgrupper. Motstånd finns bland de erfarenheter som redo-
visas. Motstånd finns också med i Karin Svedberg Helgessons och Phillippe
Jollys studie av genomförda förändringar i en offentlig organisation, Försäk-
ringskassan, och vilka identitetskonstruktioner som utvecklas. Identitet är ett
begrepp som inte sällan används i studier som behandlar den offentliga sek-
torns omvandling.

En något annorlunda ansats, som bidrar till att visa företagsekonomiäm-
nets bredd, anläggs av Patrik Zapata och Stellan Malmer i deras artikel som
behandlar styrning i relationen mellan staten och kommunerna. Pengar är ett
kraftfullt styrinstrument och en av frågorna rör just pengarnas roll. Att kom-
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muner framstår som dynamiska organisationerna på den »organisatoriska
marknaden« illustreras av Zapatas och Malmers skildring.

Tidskriftsnumret inleds med en artikel av ett något annorlunda slag. Där
beskriver och reflekterar Anna Cregård och Björn Rombach kring hur den
offentliga sektorn som studieobjekt i den företagsekonomiska disciplinen
förändrats över tiden. För trots att vi skrivit att det organisatoriska perspek-
tivet inbegripit också den offentliga sektorn så sågs (och ses) den privata sek-
torn som det primära forsknings- och undervisningsområdet. Den offentliga
sektorn tycks förbli »den fula systern« som Barbara Czarniawska uttryckte
det i en artikel redan år 1985. Hur gick det då till att den offentliga sektorns
organisationer etablerade sig som fullgoda studie- och meriteringsobjekt?
Det temat behandlar Cregård och Rombach.

Tidskriftsnumret avslutas också med en artikel av något annorlunda slag.
Där erinras vi med hjälp av Karl Gratzer, Mikael Lönnborg och Mikael Ols-
son om att den offentliga sektorn har ändrats också tidigare, att de sektoriella
förändringarna varit dramatiska, att dagens sanningar kan ha varit gårdagens
frågor – och att dagens frågor kan bli framtidens sanningar. Den är också en
god illustration till att kunskaper om den offentliga sektorn och dess organi-
sationer är nödvändiga för att förstå samhället och samhälleliga förändringar,
liksom för att förstå de privata organisationernas agerande och utveckling.
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