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Varför sådant genomslag? Var 
fanns reflektionen och kritiken?

Forskning om stora projekt visar på ”oklarhetens strategi”



Decennier av introduktion av företagslika 
modeller i offentlig sektor

• Reformerna kommer utifrån. Man får snarast intryck av ju 
längre bort ifrån dess bättre

• ”The ugly sister”, Czarniawska 1985
• Managementkonsulter är skapare, bärare och översättare 

(translators) av managementidéerna
• Oklarhetens strategi

• Få eller inga konsekvensanalyser
• Få eller inga analyser av hur befintlig verksamheten fungerar, 

av tidigare reformer och dess konsekvenser och av vad som 
fungerar bra. 

• Reformerna göds av en krisstämning



Reformeringen har gått hand i hand med 
avprofessionalisering och hyperorganisering
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Reformeringen har gått hand i hand med 
avprofessionalisering och hyperorganisering

• Worldwide expansion of
organizations

• Elaborated formal structures

• A global organizational
blueprint



Varför kan allt fortsätta trots kritik och 
granskning från forskning och 

undersökande journalistik?

• Brist på alternativa modeller
– Den kritiska forskningen och journalistiken har främst riktats mot det 

nya, men lite systematisk diskussion om hur ”det gamla” fungerar

• Särorganisering

• Granskningssamhället vita fläckar
– Avsaknad av uppbyggd granskningsfunktion av utvecklingsarbetet 

och av mottagare av reformkritik

• Otillräckliga och otydliga forskningsresultat



Några slutsatser
• Fortsätt forskningen och den undersökande journalistiken, 

också av det som fungerar väl, av tidigare reformförsök, och 
av de professionellas betydelse

• Vi forskare måste ägna oss mer åt ”boundary work” och god 
dialog med undersökande journalister

• Den offentliga sektorns egna granskningsfunktioner av 
utvecklingsarbete måste stärkas

• Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är en 
utmärkt satsning; forumet behövs!


