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intraprEnörskapEts  
förändradE  
BEtingElsEr

Elisabeth Sundin

kapitlets viktigaste, och oroande, budskap är att den offent-
liga sektorns omvandling så som den nu genomförs inspirerad av New 
Public Management minskar entreprenöriella personers och proces-
sers möjligheter att verka. Vägen till den slutsatsen går över introduk-
tion av, och diskussioner om, entreprenörskap och intraprenörskap. 
Det sistnämnda, det inomorganisatoriska entreprenörskapet, är starkt 
kontextbundet vilket medför att den offentliga sektorns särdrag måste 
presenteras för att få förståelse för individernas handlingar. New Public 
Management i sin svenska ”tappning” föregår sedan en genomgång av 
forskningsresultat av vad sentida omorganisationer inom offentlig sek-
tor inneburit för olika personalkategorier; ledare och chefer, professi-
onella och de längst ned i organisationerna. Exempel från kommunal, 
landsting och statlig verksamhet elaboreras i en spekulativ avslutning 
på temat ”vad skulle exempelentreprenörerna kunnat göra om dagens 
styr- och kontrollsystem tillämpats då de handlade”? Slutsatsen är inte 
en utan flera kontext- och individberoende men sammantaget negativa 
om det är entreprenörskap inom offentlig sektor som önskas.  

Entreprenörskap och intraprenörskap
Entreprenörskap är ett ord med stor positiv laddning i dagens (årsskiftet 
2013/2014) Sverige och entreprenören följaktligen dagens hjälte. Feno-
menets, som vi kan kalla det med en sammanfattande benämning, popu-
laritet har gjort att det numera används i allmänt positiva termer och 
betraktas som önskvärt både för länder, regioner och organisationer. Det 
är därför motiverat att något granska begreppet och föreställningarna 
som det explicit, men också inplicit, är sammanbundet med. 

I forskningsbaserade framställningar av entreprenörsskap tas ofta en 
utgångspunkt i Joseph Schumpeters (1934, 1949) beskrivningar av de 
individer som genom sin klarsyn kombinerar resurser för att tillfreds-
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ställa de behov som entreprenören, men få andra, kan se och som ännu 
färre vill och kan göra något för att möta. Genom sina iakttagelser och 
handlingar åstadkommer entreprenören inte bara något nytt utan också 
förstörelse av något gammalt. Förstörelsen gavs beteckningen ”krea-
tiv förstörelse” ett uttryck som fått stor spridning. Andra betydelsefulla 
forskare inom området har också lagt stor tonvikt vid entreprenörens 
roll och framgång på marknaden (t.ex. Kirzner 1997; Casson 1992 och 
2004). Det dessa tongivande företrädare inom fältet har gemensamt 
är att entreprenörskap är det då nya ideer förverkligas en tanke som 
kraftigt betonas av en av den svenska forskningen främsta och tidigaste 
företrädare Bengt Johannisson. Johannisson pläderar för att entrepre-
nörskap är liktydigt med handling (se exempelvis Johannisson 2005). 

Entreprenörernas innovativa förmåga och handlingskraft har inspi-
rerat både forskare och politiker i jakten på entreprenörer (Berglund 
2007) och entreprenörskapets nyckelkaraktäristika. Empiriska under-
sökningar visar ofta att entreprenörer har en stark vilja att vara sin 
egen, att förverkliga sina ideer och att få bestämma själva. Pengar spelar 
genomgående en liten roll.  

I den allmänna och politiska debatten, och faktiskt också inom forsk-
ningen, har startare, ägare och ledare av små företag omtalats som entre-
prenörer eftersom de ansetts vara särskilt entreprenöriella. Det synsät-
tet utgår från att en handling, att starta eget, bevisligen genomförts. I 
övriga avseenden t.ex.krav på att entreprenörskap ska innebära något 
nytt och kreativt är dock sambandet mellan småföretag och entrepre-
nörskap ofta svagt för att inte säga frånvarande. Det är helt enkelt så 
att alla småföretagare inte är entreprenöriella och inte heller så att alla 
entreprenörer är verksamma i små organisationer. Den första delen av 
detta visas exempelvis av att många av världens egenföretagare inte valt 
det av fri vilja (Global Entrepreneurship Monitor). De skulle hellre ha 
en anställning om de kunde få det. Detta påtvingade egenföretagande 
kan ges olika beteckningar såsom egensysselsättning, självanställning 
eller nödvändighetsdrivet företagande (necessity entrepreneurship), 
dvs. ett företagande framtvingat av olika orsaker så kallade push-fak-
torer som driver individen till ett företagande. De är motsatsen till det 
Schumpeterianska möjlighetsdrivna företagandet (opportunity entre-
preneurship) uppkommet genom positiva orsaker så kallade pull-fak-
torer. 

Att den tankemässiga kopplingen mellan små företag och entre-
prenörskap kan fortleva kan möjligen försvaras av att vissa undersök-
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ningar visar att entreprenörsanknutna resonemang och incitament är 
andelsmässigt väl företrädda bland startare, ägare och ledare av små 
företag. Startandet är centralt i sådana resonemang. W. Gartner (t.ex. 
1988) som ofta citeras i dessa sammanhang betonar just skapandet av 
nya organisationer som ett uttryck för entreprenörskap. Att entrepre-
nörskap inkluderar organisationsprocesser framhålls också i framställ-
ningar om organisatoriskt entreprenörskap (Hjorth 2012) empiriskt 
fjärran från små och medelstora företag. 

Den marknadskoppling som följer med företagsbegreppet är också 
den ifrågasatt av den tidigare nämnda Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM). Däri inkluderas numera i mätningarna entreprenöriella 
förhållningssätt och aktiviteter i alla typer av organisationer. Det är för 
en svensk läsekrets värt att notera att Sverige i GEMs mätningar ligger 
i topp när det gäller entreprenöriell aktivitet bland de som är anställda 
i företag, men inte så när det gäller i betydelsen att starta och driva små 
företag. Inom företag kan entreprenörskap förverkligas på många sätt 
exempelvis genom att driva projekt, att föreslå nya produkter och pro-
cessen eller att skapa nya affärer för arbetsgivarens räkning.  

Marknadskoppling finns dock, direkt eller indirekt, i alla delar av 
ekonomin. Mest direkt och uppenbart är kanske tjänster och produk-
ter som säljs av producenten och köps av slutkonsumenten och mest 
indirekt en i myndighets verksamhet. Det är den förstnämnda typen 
av organisationer som dominerar i framställningar av entreprenörskap. 
Schumpeter själv gjorde dock inte denna begränsning till tydligt mark-
nadskopplade organisationer i sina skrivningar om entreprenörskap.

Att behovet av kreativitet, innovativitet och entreprenörskap är stort 
i hela ekonomin är en allmänt omfattad inställning. Det ställer krav 
på existerande organisationer, kanske särskilt på de stora. Det är den 
empiriska bakgrunden till forskningsområdet organisatoriskt entrepre-
nörskap (OE) som växt mycket under de senaste decennierna. De tidi-
gaste skrivningarna handlade om corporate entrepreneurship (CE) dvs. 
företags entreprenörskap, Problemställningarna rörde framförallt hur 
stora företag skulle kunna skapa, och kontrollera, enheter som arbetade 
som små entreprenörsdrivna organisationer inom det stora företaget. 
Senare har området utvecklats, i takt med insikten om de stora behoven 
av förnyelse i existerande organisationer, till att framhålla betydelsen av 
att stora företag utvecklar strategier för entreprenörskap för den egna 
verksamheten såsom – organisering och organisatoriska lösningar, pro-
dukter, marknader och inte minst ledarskap. Det är en överlevnadsfråga 
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för företag menar exempelvis Baumol (2004) ”a lack of entrepreneu-
rial actions in today’s global economy is a recipe of failure”. (Se också 
Baumol 1993). Det är alltså en nödvändighet – men hur det ska göras 
är ingalunda självklart. Det är dessutom riskfyllt vilket Kuratko (2012) 
formulerar som ”corporate entrepreneurship is a risk and it has to start 
somewhere – sometimes small and corporate controlled”. Den sista pas-
susen är värd att notera då den tycks strida mot vad vi vet om entrepre-
nörers starkaste önskan – att känna sig fria och självständiga.

I litteraturen kring CE och OE är reflektioner kring vilka resurser, 
och vilka villkor som skall knytas till resurserna från organisationernas 
ledning, central. Kraven på resurser finns självklart också då det gäl-
ler små genuint självständiga organisationer. Magnus Klofsten räknar i 
sin mycket använda bok ”Affärsplattformen” (2009) upp en rad sådana 
strategiska resurser. Det räcker inte med att tycka sig ha en bra idé – 
den måste accepteras också av andra exempelvis genom efterfrågan och 
betalningsvilja. Produktion kräver också alltid någon form av insatser 
– materiella såsom insatsvaror och lokaler och immateriella såsom män-
niskors kunskaper. Vägen till dessa insatser kräver kunskaper och kapi-
tal och kanske också tid. (Bristen på tid är det största hindret för expan-
sion som framförs av småföretagare i undersökningar). Den konkreta 
innebörden av dessa nödvändiga insatser varierar med vilken verksam-
het det är fråga om liksom med platsen och tiden. Det som är adekvat 
och tillräckligt vid en tidpunkt och en plats behöver inte vara det vid en 
annan. Det har dels klara materiella förklaringar men kan också bero på 
att kapital inte bara är finansiellt utan också socialt och relationellt. Det 
förtroende en entreprenör har hos centrala aktörer kan vara helt avgö-
rande för en verksamhets realisering och utveckling. I entreprenörs-
sammanhang kan bevisade tidigare entreprenöriella projekt vara för-
troendeskapande vilket kan vara en förutsättning för framgång. Sådana 
personer som gång på gång handlar kallas ibland serieentreprenörer (se 
t.ex. Plehn-Dujowich, 2010). 

Även om området Corporate Entrepreneurship utvecklats över åren 
så tycks utgångspunkten vara att organisationsstorleken i sig kan vara 
ett problem. Många offentliga organisationer är stora. I svenska kom-
muner är den egna kommunala organisationen ofta den största arbets-
givaren, och dessutom med vissa karaktäristika just för att de är offent-
liga. 
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den offentliga sektorn och entreprenörskap
Den offentliga sektorn genomgår stora förändringar och är numera ett 
slagfält för den politiska debatten och praktiska politiken. Jag kommer 
till det längre fram i texten men inleder detta avsnitt med några karak-
täristiska drag för den offentliga sektorn i dess svenska ”tappning”. Alla 
utvecklade länder har en offentlig sektor men dess uppdrag, finansie-
ring, styrformer osv. varierar (Esping-Andersen 1996) vilket tycks vara 
lätt att glömma bort i den politiska debatten som ofta hänvisar andra 
länder som efterföljansvärda exempel. 

Trots de stora olikheterna mellan olika offentliga sektorer tycks de ha 
gemensamt att de (numera) ses som svårföränderliga och byråkratiska. 
Den offentliga sektorn ”discourages entrepreneurship” slår Wickham 
(2008, sidan ) fast i en bok som ofta används i utbildning om entre-
prenörskap. Det är, menar jag, ett klart ideologiskt påstående som är 
typiskt för delar av debatten kring offentlig sektor. 

Den offentliga sektorn och dess organisationer kan beskrivas på 
många olika sätt och skillnaderna mellan privata och offentliga orga-
nisationer kan likaledes beskrivas på många olika sätt. Ett gäller t.ex. 
ägandet: den offentliga sektorns organisationer är ägda av medbor-
garna tillsammans och ytterst styrda av demokratiskt valda företrädare 
för ägarna. ”Likställighet” är en bärande princip för offentliga organi-
sationers verksamhet och detsamma gäller ”tillgänglighet”. Deras syf-
ten och formulerade mål är icke-ekonomiska vilket inte sällan medför 
att de är svåra att kvantifiera och utvärdera. Organisationerna finansie-
ras företrädesvis via skatter. I den mån som avgifter också förekommer 
är deras storlek demokratiskt beslutade. Organisationernas, och de däri 
verksammas legitimitet, följer av uppdraget och måluppfyllelsen men 
är, naturligtvis, svårare att mäta än på den privata sidan där ekonomisk 
vinst ofta är både ett mål, ett mått och en legitimitetsskapare. Delvis är 
det olika lagar som reglerar och styr de offentliga och de privata organi-
sationernas verksamhet (Christensen och Laegreid 2005).

Liksom då det gäller entreprenörskap finns det stora skillnader mel-
lan olika verksamheter och organisationer också inom den offentliga 
sektorn. Inte minst kan det vara svårt att fastställa den adekvata organi-
satoriska avgränsningen för alla berörda aktörer inklusive de där verk-
samma. Samma svårighet finns i alla stora organisationer, också de pri-
vata, vilket laborerandet med att utveckla corporate entrepreneurship 
illustrerar. På den offentliga sidan har vi idag en tredelning mellan stat, 
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landsting och kommun och inom respektive en uppdelning. Inom sta-
ten finns exempelvis försvaret och universiteten, inom landstingen han-
teras både vård, kultur och trafik och inom kommunerna finns alla de 
stora välfärdsuppdragen vid sidan av sophantering. Också inom var och 
en av dessa finns flera organisationer t.ex. ett antal universitet och hög-
skolor som var och en har ett antal fakulteter. Fakulteterna, i sin tur, har 
institutioner och institutionerna avdelningar osv. Flera av de nämnda 
verksamheterna är dominerade av professioner såsom vården av läkare 
och domstolsväsendet av jurister. Vad som är den adekvata enheten 
varierar både mellan personer och positioner vilket kan illustreras på 
många olika sätt – genom redovisning och budgetsystem, genom sva-
ret på frågorna ”var jobbar ju” och ”vem är din chef” osv. Kortfattat 
så är det i praktiken inte så enkelt att avgöra om en organisation ska 
betecknas som privat eller offentlig vilket visats exempelvis av Chris-
tensen och Laegreid (2005) i en matris jag ofta brukar använda både i 
tal och skrift (se t.ex. Sundin och Tillmar 2011). Genom att för klassisi-
ficeringen separera ägande, finansiering, reglering och verksamhetsut-
övning framkommer att en stor andel av existerande organisationer har 
inslag både av privat och offentligt inflytande. 

”The public sector really needs entrepreneurs och entrepreneurial 
management” (Zampetakis och Moustakis 2007) skriver två av de 
framträdande forskarna inom corporate entrepreneurship-området i 
mitten på 2000-talet vilket Drucker (1985) pläderade för redan tjugo år 
tidigare. Det största uppdraget för vår generation är att föra in entrepre-
nörskap i den offentliga sektorn menar han. Att andra, exempelvis Paul 
du Gay (2000, 2005 och 2008), menar att det är en uppmaning som av 
demokratiska skäl kan ifrågasättas lämnar jag här därhän för att istäl-
let visa att entreprenörskap i bemärkelsen att se problem och lösa dem 
genom handling är något som utmärkt den offentliga sektorn och dess 
anställda.

I vårt kapitel Entrepreneurship in public organisations i boken 
Handbook on Organisational Entrepreneurship (Hjorth red. 2012) 
hävdar Anne Kovalainen och jag att de Skandinaviska välfärdsstaterna 
i sig kan ses som realiserade entreprenöriella projekt. Detta synsätt, om 
policy entrepreneurs dvs. politikens entreprenörer, är numera, om inte 
allmänt, så dock förekommande. Politikens entreprenörer är inte bara 
politiker utan också andra som agerar för att åstadkomma förändringar 
i politik ibland i, ibland genom offentliga organisationer. För att rubri-
ceras som public entrepreneurship krävs att det ska vara ”in the public 
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interest” (Klein et al. 2010) det kan dock utföras på olika sätt och i olika 
situationer. Vissa studier urskiljer olika roller för offentliga entreprenö-
rer vilka både är avhängiga verksamheternas art och individernas posi-
tion och incitament. Det innebär att den resursanskaffning som nämn-
des ovan varierar både avseende sammansättning och strategier för att 
nå dem. Utarbetandet av framgångsrika strategier innehåller inslag av 
lärande. (jfr. Ellström 2001).Därvidlag urskiljer forskare vissa centrala 
skillnader mellan entreprenörskap med sin bas i offentliga organisatio-
ner versus den med bas i privata organisationer. Hur varierar över tid, 
plats och sektor men det tycks vara så att resursanskaffningen också för 
offentliga organisationer ofta sker över sektorsgränser vilket kan vara 
en viktig del av legitimitetsskapandet. 

Exempel på entreprenörer i offentlig sektor
I en liten bok publicerad år 2004 presenterar jag och ett antal medhjäl-
pare tio porträtt under den gemensamma rubriken ”Den offentliga sek-
torns entreprenörer”. Det som utlöste publiceringen var att jag under 
många års forskning inom offentliga organisationer mött ett antal 
mycket entreprenöriella personer. 

En av dem, kostchefen, var chef för den mat som producerades för en 
kommuns skolor och äldreomsorg vilket sammantaget gavs beteck-
ningen ”Kost- och Restaurang”. Den senare ger andra och mera posi-
tiva associationer än barnbespisning och äldremat (åtminstone i mina 
ögon och öron). Då chefen fick sitt uppdrag hade den verksamhet som 
hon fick ansvar för stora problem exempelvis med kvalite på maten, 
höga sjukfrånvarotal och stigande kostnader. Chefen lyckades mycket 
bra. Kost- och Restaurang fick rykte om sig att producera god mat till 
rimliga priser. Entreprenörens insatser uppmärksammades i lokalsam-
hället och hon utsågs till Årets ledare. Framgången var så stor att den 
mat som enheten producerade efterfrågades också av privata organisa-
tioner. Genom att acceptera dem överskred hon dock en gräns för vad 
som ansågs politiskt lämpligt och legitimt, ett uttryck för att offentliga 
organisationer bedöms med andra kriterier än privata. 

Chefens, dvs. entreprenörens, handlingar skedde inom existerande 
organisatoriska, och till en början också ekonomiska, ramar – uppdra-
get att producera god, varierad och näringsriktig mat var detsamma, 
lokalerna var desamma och, kanske mest anmärkningsvärt, medar-
betarna var desamma. Hennes entreprenörskap kan sammanfattas i 
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Daniel Hjorths (2012) uttryck att entreprenörskap kan vara en form av 
organisatorisk kreativitet. Hon visar också att ledarskapet måste vara 
lyhört för kontextens många dimensioner exempelvis traditioner och 
erfarenheter i varje producerande enhet. 

En annan offentliganställd, i detta fall inom ett landsting, entrepre-
nör är en sjuksköterska som i sitt arbete stötte på en rad problem som hon 
föreslog lösningar av. Hon såg en rad förbättringsmöjligheter i orga-
nisationer som till synes fungerade väl. Sjuksköterskan menade att de 
skulle kunna fungera mycket bättre med hjälp av vissa organisatoriska 
förändringar och befattningsförkjutningar. Som exempel kan näm-
nas system för schemaläggning som hon föreslog skulle skjutas ned i 
organisationen och med hjälp av ny teknik kunna skötas av de anställda 
själva. Ett annat exempel är hennes hävdande av att sjuksköterskor 
skulle kunna bli chefer också över läkare vilket hon bevisade genom att 
själv träda in i en sådan befattning. Framförallt det sistnämnda skapade 
starkt motstånd hos den dominerade professionens företrädare. 

I den nämnda boken finns även andra exempel på sjuksköterskans 
entreprenöriella förslag och handlingar. Hon har också fortsatt och 
fortsätter i samma anda dvs. hon är en serieentreprenör. Genom de 
erfarenheter hon får och den synlighet hon skapar sig inom organisatio-
nen får hon en inomorganisatorisk legitimitet hos dem som är positiva 
till förändringarna. Legitimiteten ökas genom att vissa av hennes för-
slag realiserats med hjälp av kapital beviljat av externa organisationer.  

I ”Den offentliga sektorns entreprenörer” saknas representanter 
för statliga verksamheter. Sådana finns dock. Forskare har, tror jag, ett 
rykte av att vara kreativa och innovationer förmodas utvecklas i forsk-
ning särskilt då inom teknik och medicin. Också i andra avseenden tycks 
mig universiteten vara fulla av kreativa personer även om inte alla av 
dem uppfyller entreprenörskapets bestämningar. De finns dock vilket 
den person, den entreprenör, som personifierar ett så kallat Excellence 
Centre är ett exempel på. Universitetsentreprenören är professor i ett sam-
hällsvetenskapligt ämne. Genom sin position tillhör han den profession 
som av tradition dominerat universiteten. Han har akademisk legitimi-
tet både internationellt, nationellt och lokalt men även ett starkt förtro-
ende i samhället i övrigt. 

Det excellence centre universitetsentreprenören initierat och leder 
är finansierat av en nationell finansiär, det universitet vid vilket det är 
lokaliserat samt ett stort antal företag och organisationer verksamma 
i regionen som fått den gemensamma beteckningen ’partnerskapet’. 
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Beteckningen excellence centre användes av den nationella finansiären 
i en utlysning. Entreprenören hade tidigare drivit fram och organise-
rat en annan stor organisation med likartad konstruktion. Han kunde 
därför se potentialen i finansiärens utlysning också för ett center med 
en bas i samhällsvetenskap. Han kunde också mobilisera de välrenom-
merade kollegor han tidigare samarbetat med och övertala dem att 
engagerade sig i det nya organiseringsprojektet. Några av dem hade 
sin professur vid andra fakulteter. Han gjorde också några strategiska 
nyrekryteringar som en anpassning till den nya utlysningen. Nyrek-
ryteringarna hade i viktiga avseenden likartade kompetenser som de 
gamla, men något annorlunda inriktningar än ”veteranernas”. De ”vik-
tiga avseendena” var främst ett uttalat intresse för, och framgångsrika 
erfarenheter av, den så kallade tredje rollen även lokalt och regionalt. 
Entreprenörens ansökan var den enda inom det samhällsvetenskapliga 
området som beviljades medel. Centret kan beskrivas som en temporär 
organisation som utmärks av en ständig organisering eftersom verk-
samhetens innehåll och medarbetare varierar över tiden. Organise-
ringen och verksamheten bygger således på olika sätt på erfarenheter 
vunna genom den tidigare verksamheten och inte minst genom den 
legitimitet som den framgångsrika verksamheten skapade internt, dvs. 
inom moderuniversitet, och externt framförallt hos anslagsgivare och 
det omgivande samhället. Legitimiteten är för vissa intressenter starkt 
knuten till universitetsentreprenören som person. 

Det som hittills skrivits om den offentliga sektorn och entreprenör-
skapet utspelades framförallt innan den stora omvandlingen av den 
offentliga sektorn slagit igenom i den svenska kontexten. Vad innebär 
den och vilken betydelse har den för entreprenörskap?

den offentliga sektorns omvandling
Den offentliga sektorn i hela västvärlden har under de senaste decen-
nierna genomgått stora förändringar som brukar samlas under beteck-
ningen New Public Management (NPM). Den politiska starten till 
NPM brukar tillskrivas Reagan och Thatcheradministrationerna men 
i sin resa över världen har NPM modifierats både nationellt, regionalt 
och lokalt. Det finns i NPM-tillämpningarna vissa gemensamma drag 
men också klara kontextualiseringar. Försök har gjorts att klassificera 
tillämpningarna i olika modeller såsom: effentivitetsdrivna, neddrag-
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ning, decentralisering, ”in search of excellence” och offentlig servicefo-
kus (Ferlie et al. 1996). Hoods (1991) uppräkning av utmärkande drag 
har influerat både forskare och politiker som intresserar sig för NPM. 
Hood skriver om: ledarstil a la privata företag, output kontroll och mät-
ning av resultat, nedbrytning till mindre resultatenheter som ska kon-
kurrera med varandra, ekonomisk disciplin och kostnadskontroll allt 
syftande till att strömlinjeforma, standardisera och reducera den offent-
liga sektorn. 

I de tidiga skrivningarna om NPM fanns inte entreprenörskapsbe-
greppet alls med. Senare har det på olika sätt kommit att förknippas med 
NPM eftersom intentionerna, skriver Klein och medförfattare (2010), 
med NPM är entreprenöriella. Som exempel på konkretiseringar kan 
nämnas neddragningar genom ourcourcing och inköp snarare än egen 
produktion. Övergång till externa utförare beskrivs som entreprenör-
skapsfokus som även medför att anställda beter sig entreprenöriellt 
(Halligan 2008; Morris och Jones 1999; Kearny et al. 2008). Den senare 
förhoppningen ter sig långt ifrån självklar genom de tillämpningar som 
genomförs. 

Det neutrala sättet att beskriva NPM som en effektivitetsmodell ifrå-
gasätts av många som istället beskriver det som en neoliberal attack på 
välfärdsstaten (du Gay) dvs. försök att förändra existerande offentliga 
organisationer och kanske även ersätta dem med nya. Det senare kan i 
vissa delar av den offentliga sektorn vara förenat med betydande prak-
tiska svårigheter inte bara genom lagstiftning utan även genom verk-
samhetens karaktär. Sjukhus och äldreomsorg måste exempelvis bedri-
vas årets alla timmar. Det går inte att ta ens en kort paus för att i god 
ordning genomföra genomgripande förändringar. 

Liksom då det gäller andra organisatoriska förändringar ligger 
mycket av ansvaret för genomförandet på cheferna och utfallen för grup-
per och individer kan variera betydligt. Forskningen kring effekterna av 
NPM har både i Sverige och i andra länder mycket intresserat sig för om 
och hur de professionella påverkats av NPM. Särskilt stort intresse har 
vården, och läkarna, ägnats (se t.ex. Bringselius 2013, Hassel bladh et al. 
2008) Kortfattat kan sägas att läkarna anses ha förlorat sin position och 
fått överge sina professionella kriterier. Istället för ett patientperspek-
tiv måste de tillämpa NPM:s betoning av mätbarhet och strävan efter 
att uppfylla fastställda normer för effektivitet och produktivitet. Dessa 
normer är framförallt ekonomiska. Även om förändringen mött mot-
stånd (t.ex. Läkarupproret. Dagens Nyheter) så tycks den i grunden ha 
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förändrat professionens position. 
Också universiteten som fält och organisationer har nåtts av NPM 

dock till synes senare än vården. Det pågår även i Sverige ett antal forsk-
ningsprojekt som belyser NPM inom det akademiska. I den fackliga tid-
ningen Universitetsläraren förs en livlig debatt om hur systemet funge-
rar och framförallt om de problem som finns med att tillämpa NPM och 
med de mätsystem som introducerats. Som exempel på tillämpningar 
som diskuteras livligt är hur kvalité i forskning och utbildning ska 
kunna mätas och hur resurstilldelningssystem bör utformas för att upp-
muntra kvalité. Liksom inom andra områden är alla diskussioner som 
förs i NMP:s namn inte direkt hänförliga till sådana förändringar men 
det finns också exempel på det motsatta dvs. att sådant som diskuteras i 
andra termer, såsom globalisering, lika väl skulle kunna ses som följder 
av nationellt eller till och med lokalt fattade beslut i NPMs anda. Ett lik-
artat resonemang kan föras om den vikt som numera tillskrivs interna-
tionella publiceringar i konkurrensen både mellan och inom universitet 
och mellan individer som styr tjänster, befordringar, löneökningar osv. 
Detta dominerande mått följer inte med automatik av NPM. 

NPM syftar till att omforma hela organisationerna och allas sätt att 
arbeta. Också vad gäller det kortfattat tycks tillämpningarna innebära 
att det friutrymme och den kreativitet som redovisades i Lipskys (1980) 
studier av de offentliganställda som fanns längst ned i organisationerna 
och verkligen mötte allmänheten reducerats på samma sätt som för de 
professionella. (Kovalainen och Sundin, 2012; Thörnquist, 2013). 

den offentliga sektorns omvandling  
och entreprenörskapet

Vår tids hjälte är, som nämnts ovan, entreprenören. Ekonomin behö-
ver innovationer och entreprenörskap. Ekonomin innebär i praktiken 
existerande och nya organisationer dvs. det är organisationerna som ska 
vara entreprenöriella. Av framställningen ovan framgår att även om den 
uttalade intentionen var att den offentliga sektorns omvandling skulle 
leda till en mera entreprenöriell ekonomi så är utfallet i många fall det 
motsatta. Den revolution som NPM anses ha åstadkommit är i själva 
verket ”a managerial revolution” skriver Salaman (2005) och en fors-
karkollega kompletterar med att ”management is everything that entre-
preneurship is not” (Metcalfe 2009:80). Låt mig i denna avslutande 
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del åter anknyta till några av de entreprenöriella offentliganställda som 
jag själv studerat och som beskrevs ovan. De gjorde sina här beskrivna 
entreprenöriella insatser innan NPM fått helt genomslag i deras respek-
tive organisationer. 

Den första offentliga entreprenören, kost- och restaurangchefen, vore 
omöjlig idag eftersom hennes ideer och incitament inte är anpassade 
till de nya bedömningsssystemen. Hon blev ganska snart efter det att 
de empiriska studierna genomfördes ’omöjlig’. Hon vann sitt pris som 
Årets chef och sin framgång genom att producera god, mycket god, mat 
inom givna kostnadsramar också i konkurrens med privata utförare. 
Då ansvariga politiker krävde att kostnaderna skulle pressas ännu mera 
fann entreprenören att det inte fanns någon möjlighet att producera 
den mat som hon tyckte att alla gamla och alla barn borde ha. Hon valde 
därför att inte anpassa vilket ledde till att hon måste lämna sin befatt-
ning. Hennes sätt att resonera är typiskt för många entreprenörer som 
betonar att de vill bestämma själva hur arbetet ska utföras. Det är inte 
förhandlingsbart

Det kan inte entydigt påstås att vare sig kostnadspressen eller entre-
prenörens egna slutsatser sammanhänger med införande av NPM utan 
snarare med en ensidig betoning av kostnader som ”allting måtts” och 
av att följa budget som chefers viktigaste uppdrag. Det kan ses som ett 
missbruk av NPM som strider mot det demokratiskt fattade uppdraget.

Skulle den andra entreprenören, sjuksköterskan, kunna förändra nu 
som hon gjorde då? Skulle hon ha avancerat i organisationen nu som 
hon gjorde då? Mitt tentativa svar på den första frågan är ”nej” och på 
den andra ”ja”. Nej-svaret motiveras av att utrymmet för lokala initia-
tiv och tillämpningar tycks ha minskat för att inte säga helt försvunnit 
med de nu tillämpade styr- och kontrollsystemen. Stora organisatio-
ner som genomfört NPM, såsom den organisations i vilken sjuksköter-
skan är verksam, präglas av standardisering (Sahlin-Andersson 2006). 
Att frångå allmänt tillämpade system ”är inte att tänka på”. Mitt ”ja” 
på den andra frågan motiveras av att sjuksköterskan är och var uttalat 
intresserad av administrativa arbetsuppgifter och utan underdånighets-
känsla för den professionella hierarkiska strukturen. Sådana personer 
kan bli goda ledare i de nya NPM-organisationerna. För att lyckas krävs 
dock att hon håller sina förändringsambitioner i schack och att hen-
nes chefer förmår ta tillvara hennes entreprenöriella läggning inom de 
organisatoriska ramarna.

Angående den tredje offentliga entreprenören, professorn, måste frå-
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gan delas upp i åtminstone två olika – dels om han skulle kunnat nå den 
starka position han hade då arbetet med att konstituera ett excellence 
centre inleddes dels om han själv skulle vilja, och kunna, etablera det 
som han gjorde under de betingelser som dominerar dagens universi-
tet. Skulle universitetsentreprenören ha nått en framträdande position 
nu om han agerat som då? Skulle han valt den strategi han gjorde om 
bedömningsgrunderna sett ut då som de gör nu? Eller skulle han ha 
valt anpassning och koncentrerat sig på artikelskrivande? Eller behållit 
sin strategi inklusive det sektorsövergripande nätverksbyggandet men 
måst göra det utanför universitetssystemet? 

Flera stora förändringar av och inom universiteten som påverkar de 
inomorganisatoriska entreprenörerna har skett sedan universitetsen-
treprenören tog initiativ till den första tvärvetenskapliga organisatio-
nen som arbetade i nära samarbete med det omgivande närings- och 
samhällslivet. En inomorganisatorisk skillnad är att universiteten byggt 
upp särskilda enheter för kontakter med olika delar av omvärlden. Det 
är en specialisering och funktionsuppdelning som fjärmar enskilda fors-
kare från praktikens intressenter i omvärlden och skapar en byråkratisk 
sidoorganisering.

En annan skillnad är den starka betoningen av inomvetenskaplig 
meritering i det akademiska systemet och att denna inomvetenskapliga 
meritering allt oftare tolkas snävt som artiklar i engelskspråkliga tid-
skrifter. Att ägna sig åt att bygga upp partnerskap med regionala aktö-
rer såsom företag, fackliga organisationer och offentliga organisationer 
innebär att ”spilla sin tid” i denna nya meriteringsvärld. Att skriva på 
svenska, som intressenterna i den nationella omvärlden föredrar att 
läsa, är inte heller det meriterande enligt den nämnda engelska-artikel-
normen. 

En problematisering av adekvata incitament för akademiska entre-
prenörer måste i det nämnda exemplet inkludera de kvalificerade kol-
legor som rekryterades för att bistå i organiseringsprocessen. Är det 
möjligt att rekrytera sådana numera och framöver då det kräver en stor 
arbetsinsats som tar tid från det arbete som leder till adekvata meriter?

De tre exemplen hämtade från min egen forskning och mina egna 
erfarenheter synliggör det offentliga entreprenörskapets förändrade 
villkor och snävare ramar. De tre exemplen är hämtade från olika 
huvudmän, från verksamheter som bedrivs på olika villkor och belystes 
med hjälp av individer med olika position och förhandlingsstyrka i en 
förändringsprocess. Den första entreprenören, kost- och restaurangchefen 
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lämnade organisationen. De nya normerna ger inte utrymme för kva-
litativa icke-monetära tolkningar av målen för verksamheten. Entre-
prenörskap med sådana inslag finns det inte plats för i den nya styr- och 
kontrollsystemen. Den andra exempelentreprenörens, sjuksköterskan 
är inte lika bunden till någon del av verksamheten som chefsentrepre-
nören och kan därför lättare söka sig fram i den stora organisationen. 
Vissa av hennes idéer går väl in linje med de nya organisationsidealen 
varför hon kan komma att fortsätta vara framgångsrik. Det finns en 
tydlig relation mellan entreprenören och organisationen vilket kan för-
modas innebära att ingen annan kan göra om entreprenörens organi-
satoriska resa. Den position från vilken hon nu agerar är ett resultat av 
ett mångårigt engagemang och legitimitetsskapande. Det är tveksamt 
om detta är användbart i en annan organisation dvs. hennes serieentre-
prenörskap är organisationsspecifikt. Den uppnådda legitimiteten kan 
vara lokal. Samma restriktion har inte universitetsentreprenören eftersom 
han tillhör en profession. I de delar som han agerar i sin rumsliga och 
sektorsövergripande kontext är hans legitimitet också förhållandevis 
lokal. Den stora tveksamheten som kommer från hans fall är dock om 
ett sådant entreprenörskap numera alls är möjligt inom det akademiska. 
En sådan strategi, inklusive det sektorsövergripande kanske fortsätt-
ningsvis måste realiseras utanför det akademiska systemet. 

Sammanfattningsvis: entreprenörskap och entreprenörer har alltid fun-
nits inom det offentliga och i offentliga organisationer. De nya styr- och 
kontrollsystemen tränger ut visst entreprenörskap och bejakar ett stan-
dardiserat entreprenörskap vilket är en motsägelse i sak och endast en 
retorisk möjlighet.     
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