
Styrning mot framgång – ett 

problem?

Malin Rönnblom, statsvetenskap, 

Karlstads universitet



Framgång …

”Det gick bra, vi lyckades hålla politiken utanför!”



Ett avpolitiserande skifte … 

Bengt Göransson Tankar om politik (2010)

Från medborgare till konsument

Från frihet till valfrihet

Ett nytt sätt att tänka om både människan och politikens drivkrafter

Politikens imitation av marknaden, den politiska försvinner … 



Nyliberalism som styrning

”Market principles frame every sphere and activity, from mothering to 

mating, from learning to criminality, from planning one’s family to 

planning one’s death” 

(Wendy Brown 2015).

Wendy Larner (2000): nyliberalism som 

Politik

Ideologi

Styrning 



Managementbyråkrati
Patrik Hall, 2011

Marknadens logiker, framför allt genom det som kallas New Public 

Management NPM), är det som idag präglar offentlig politik. 

Styrning genom krav på effektivitet, excellens, best practice och 

konkurrens,

som följs upp genom:

granskning och utvärdering, genom praktiker som kvalitetssäkring och 

effektivitetsmått

Den rätta vägen finns, det politiska kommer i skymundan … 



Politik och det politiska

“…by “the political” I mean the dimension of antagonism which I take 

to be constitutive of human societies, while by “politics” I mean a set 

of practices and institutions through which an order is created, 

organizing human coexistence in the context of conflictuality

provided by the political.”

Chantal Mouffe, 2005: 09



Den nyliberala styrningens rationaliteter

Politiken ekonomiseras, ekonomiska modeller och principer blir 

utgångspunkten för politisk styrning – politiken styr inte över marknaden utan 

för marknaden. 

Strävar politiken efter att bli ett eget företag?

Konkurrens och konkurrenskraft blir även politikens drivkrafter, en politisk 

målsättning saknas. 

Har konkurrens ersatt politik? 

Individens ansvarighet för sin egen framgång.

Har det kollektiva spelat ut sin roll?



Effekter (exempel)

Viktigare att göra på rätt sätt än att göra rätt saker 

Självpresentationen blir central, attraktivitet i fokus (från information till 

kommunikation)

Byråkratin får allt mer ansvar. Tjänstepersoner som både ska hantera (skapa?) 

sin verksamhet och rapporteringen om sin verksamhet

Rädsla att göra fel … 

Maktfrågor blir nästan omöjliga att artikulera



Problem?

Styrning mot framgång …

Otillräckliga former för styrning för att styra för förändring, för att styra 

mot att sluta med saker.

Styrformer som inte kan hantera motsättningar och samhälleliga 

maktrelationer eftersom talet om dessa per definition blir ett 

misslyckande.


