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Frågan om vad som utmärker och bör utmärka svensk förvaltningskultur har aktualiserats i samhällsdebatten 
under det gångna året. Det finns anledning att tro att denna debatt kommer intensifieras ytterligare framöver. 
Vi ska nämna fem faktorer som bidrar till att utmana och utveckla svensk förvaltningspolitik idag.  

För det första påverkas svensk förvaltningskultur idag i hög grad av globaliseringen, i synnerhet kopplat till EU-
medlemskapet och invandringen. I EU har Sverige varit duktiga på att följa lagar och regler, men sämre på att 
arbeta med agendasättande och lobbying, enligt vissa. Den ökade invandringen till Sverige har ställt 
myndigheter på alla nivåer inför utmaningar. På kommunal nivå arbetar man framför allt mycket med att 
underlätta integration, men i det dagliga arbetet kan det ställa verksamma inför olika dilemman. Exempelvis 
måste man i skolan förhålla sig till andra traditioner vad gäller kvinnors kläder och könsgemensamma bad. På 
Migrationsverket måste man förhålla sig till placering i asylboenden av gifta minderåriga flickor som kommer 
till Sverige med sina makar, men man måste också hantera konflikter mellan människor med olika religiös tro.  

För det anda påverkas svensk förvaltningskultur av de marknadslösningar och ”Public Private Partnerships” som 
har införts under de senaste decennierna. I debatten kring detta fenomen använder man idag ofta begreppet 
New Public Management (NPM). När värden från privat och offentlig sektor möts uppstår ibland målkonflikter. 
Vissa talar t.o.m. om olika logiker.  

För det tredje påverkas kulturen av ökad samverkan mellan offentlig och ideell sektor. Idéburna offentliga 
partnerskap blir allt vanligare, framför allt på den kommunala nivån. Precis som när privat och offentlig sektor 
möts, uppstår här ibland målkonflikter.  

För det fjärde påverkas kulturen av strävan efter ökad samverkan inom offentlig sektor. Det handlar framför 
allt om samverkan mellan stat, kommun och landsting, men också mellan olika politikområden och 
myndigheter. Det finns en del som tyder på att värderingarna skiljer sig åt en del mellan statsförvaltning, 
kommunal förvaltning och framför allt sjukvården på landstingsnivån. Hur ska man hantera dessa skillnader? En 
annan samverkansform är de lokala servicecentra som har bildats på vissa håll i landet, med flera myndigheter 
representerade.  

För det femte påverkas svensk förvaltningskultur också av de arbetsmiljöfrågor som har uppmärksammats 
under senare år. Det handlar särskilt om stort fokus på prestationsmätning och en tung administrativ börda för 
medarbetarna. Ett aktuellt initiativ på området är regeringens pågående utredning om en ”tillitsbaserad 
styrning”. Detta omfattar även frågor om ledarskap. På så vis utmanas den tidigare relativt skarpa 
gränsdragningen mellan politik och förvaltning, vilket är intressant. Förvaltningskultur ser ut att vara på väg att 
bli en fråga av intresse även för politiker.  

Under den här sessionen kommer vi diskutera vad som utmärker svensk förvaltningskultur, vilka förändrar den 

genomgår och vilka strategier man anammar när den utmanas – på förvaltningsnivå, organisationsnivå och 

individnivå. 
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