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Välkommen till 
Kunskapsstudion
10 maj

Förvaltningspolitiska trender  
från politik till medborgare

Dag: Tisdag 10 maj 
Tid: 15:30 – 17:00 
Plats:  Studion, plan 4, Telefonplan 
Anmälan:  Senast 9 maj till: 
f.gs.kunskapsstudion@forsakringskassan.se

Journalisten Maciej Zarembas artikelserie i DN 
år 2013, Patienten & prislappen, om det svenska 
vårdsystemet, skapade en bred debatt om styr-
ning av det offentliga och pekade på problemen 
med det som kommit att kallas New Public 
 Management (NPM). NPM är en bred term för 
flera olika managementidéer som hämtats från 
den privata sektorn. En av grundtankarna i NPM 
är att offentlig förvaltning blir effektivare om 
den liknar den privata marknaden.

Frågan om olika styrningsideal inom det offent-
liga är högst aktuell. Regeringen har ambitioner 
att förbättra styrningen och söker utvecklade 
former för styrning som balanserar å ena sidan 
behovet av kontroll och å andra sidan förtro-
endet för medarbetarnas verksamhetsnära 
kunskap och erfarenhet. Louise Bringselius, 
docent och forskare i företagsekonomi vid Lunds 
universitet, gästar oss och talar om olika trender 

avseende styrning och organisering i staten med 
Försäkringskassan som exempel. Försäkrings-
kassan går nu mot en balanserad styrning med 
kvalitet och effektivitet i fokus.

På Statskontoret pågår en utredning som syftar till 
att ge civilminister Ardalan Shekarabi och reger-
ingen vägledning i det fortsatta utvecklings arbetet 
om statens styrning av statlig och kommunal 
verksamhet. Ingvar Mattsson, generaldirektör på 
Statskontoret, berättar om Statskontorets utred-
ning och förklarar vad som avses med tillitsstyr-
ning, den senaste förvaltningspolitiska trenden.  

Efter presentationerna följer ett samtal med 
 Louise Bringselius, Ingvar Mattsson, general-
direktör på Statskontoret och Ann-Marie Begler. 

Publiken är varmt välkommen med inspel och frå-
gor till diskussionen. Som vanligt blir det tillfälle 
till mingel med lite tilltugg. 
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