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Abstrakt
I uppsatsen undersöktes huruvida regeringen och riksdagen påverkats av ett New Public
Management perspektiv (förkortat NPM) i lagstiftningsarbetet om vapenexport under åren 1981
till och med årsskiftet 2015/2016. Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ
analys del av ämnet och materialet utgjordes av propositioner i ämnet. Det saknas tidigare
undersökningar om huruvida New Public Management haft inverkan på vapenexport i Sverige,
vilket gör detta till ett relevant ämne att forska på. Detta framgår av resultaten i undersökningen
av fem utav Hoods teman för NPM, att användningen av dem ökat från i början av 1980 - talet
till och med årsskiftet 2015/2016. Den starkaste trenden gick att se inom kategorin
”konkurrens” vilket den kvalitativa undersökningen befäster. Det gick även att se en koppling
mellan utvecklingen och inflytandet från EU- lagstiftningen samt att se en utveckling inom
kategorierna ”mål och standardisering”, ”konkurrens” och även ”kostnadsmedvetenhet och
effektiv”.

Nyckelord: New Public Management, vapenexport, lagstiftning, export av försvarsmateriel
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1.

Inledning

Detta är en kandidatuppsats inom statsvetenskap med inriktning på offentlig organisation och
management, skriven av en student på Försvarshögskolan i Stockholm.

1.1

Bakgrund

New Public Management (förkortat NPM) har påverkat reformeringen av offentlig sektor i
svensk politik sedan mitten av 1980-talet. Ett exempel på denna omorganisering var reformerna
om en resultatorienterad budgetprocess (Pollitt & Bouckaert 2011, s. 306–309, 311). Det finns
tidigare forskning kring hur till exempel vården i Sverige påverkats av NPM- reformerna.
Frågan är huruvida denna typ av managementförändringar kan ha influerat även andra delar av
offentlig verksamhet. I denna studie har jag valt att undersöka om delar av NPM har påverkat
regeringen vid beslutsfattande kring området export av försvarsmateriel (se Burström 2015, s.
87–104; Dahlgren 2014, s. 507–524; Dahlgren 2008, s. 697–715).
Vapenexport, även kallad export av försvarsmateriel med dubbla användningsområden, är
reglerat i svensk lag och internationella konventioner som Sverige har anslutits till (Skr.
2012/13:114 s. 3–5). Företagen som producerar försvarsmateriel/vapenexport inkluderar
privata aktörer som exportföretag av vapen. Reglerna kring själva exporten av vapen regleras
av politiker som lagstiftar om ämnet
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(Pollitt, Van Thiel & Homburg 2007, s. 1–6; Skr.

2012/13: 114 s. 3–5).

1.2

Syfte

Syftet är att undersöka huruvida NPM kan ha inverkat på regeringens lagstiftningsarbete kring
vapenexport och att undersöka hur en eventuell förändring sett ut under de senaste 35 åren.
Tidigare forskning finns inom andra områden än vapenexport gällande huruvida dessa
påverkats av NPM eller inte, som exempelvis granskning av vårdsektorn. Relationen mellan
lagstiftning och juridiskt beslutsfattande inom vapenexport kopplat till NPM har inte tidigare
studerats och ska därför undersökas i denna uppsats.
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Hädanefter rubriceras export av försvarsmateriel med dubbla användningsområden även som
vapenexport.
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1.3

Problemformulering

Fokus för uppsatsen är huruvida NPM kan haft inverkan på lagstiftningsarbete kring export av
försvarsmaterial. Eftersom en eventuell inverkan av NPM- perspektivet på området inte tidigare
forskats kring samt att export av försvarsmateriel är ett politiskt område uppfylls både de utomoch inomvetenskapliga kriterierna som krävs för en statsvetenskaplig undersökning (Teorell &
Svensson 2013, s. 18–19).

1.4

Frågeställningar

Två frågeställningar ska undersökas och besvaras i denna uppsats. Frågeställning ett är
huvudfrågeställningen som ämnar att besvara problemformuleringen och syftet som undersöker
om regeringen och riksdagen påverkats av NPM vid lagstiftningsarbetet. Den andra
frågeställningen är en underfrågeställning för att jämföra hur eventuella förändringar kan har
varierat över tid. De två frågeställningarna är följande;
1. Har NPM- perspektivet influerat politiker vid lagstiftningsarbetet inom området
export av försvarsmateriel?

2. Hur ser eventuella förändringarna ut över tid mellan åren 1981–2015/2016?

1.5

Avgränsningar

Studien har avgränsats för att den inte ska bli alltför omfattande och för att behålla fokus och
stringensen i uppsatsen i behandlingen av ämnet. De centrala avgränsningar som har valts för
studien och som inte är av metodologisk karaktär är följande;
•

Studien kommer inte beröra frågor som värderar huruvida NPM är en bra eller dålig
managementmodell.

•
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Studien avser inte att studera faktiska effekter av lagstiftningen.

1.6

Disposition

Uppsatsen består av sju kapitel med upptill fyra nivåer med underrubriker. Kapitlen är följande:
Kapitel

1.

Inledning,

Bakgrund,

Avgränsningar, Disposition.

Syfte,

Problemformulering,

Frågeställningar

och

Kapitel 2. Teori som innehåller underrubrikerna, Tidigare

forskning, New Public Management, New Public Management och export av försvarsmateriel,
Val av teoretiskt perspektiv, Teoretisk begreppsbildning. Kapitel 3. Metod, med
underrubrikerna, Beskrivning av metod, Urval, Analysenheter, Val av analysmetod. Kapitel 4.
Resultat och analys, med underrubriker; Kvantitativa undersökningen, Analys av den
kvantitativa delen, Kvalitativa undersökningen, Del I av kvalitativ analys och resultat, Del II av
kvalitativ analys och resultat, År 1981–1989, År 1990–1999, År 2000–2009, samt År 2010–
2015/2016. Kapitel 5. Slutsats och Avslutande diskussion, inkluderar två underrubriker, först
Slutsats och sen Avslutande diskussion. I detta kapitel redovisas resultaten av studien och
återkopplar till, syftet, frågeställningarna och i detta kapitel kritiseras resultaten och uppsatsen
i sin helhet. I Kapitel 6. Käll- och litteraturförteckning redovisas källorna i arbetet, inom
följande underrubriker, Böcker, Artiklar, Offentligt material, Elektroniska källor. Kapitel 7.
Bilagor innehåller följande; Bilaga 1. Ordförklaringar, Bilaga 2. Tabeller över det
genomsnittliga antalet träffar per proposition, Bilaga 3. Tabell samlade sökord, Bilaga 4.
innehåller en översättning av Hoods tabell över NPM.
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2.
2.1

Teori
Tidigare forskning

NPMs påverkan på vården i Sverige finns dokumenterad i ett flertal studier. I dessa utreds hur
marknadsinriktade neoliberala reformer påverkat hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige
(Burström 2015, s. 93).
Sedan 1990 – talet har flera politiska reformer influerats av ett NPM perspektiv, exempelvis i
och med utförsäljning av delar av vården och landstingets förlorade monopol som vårdgivare.
I och med antagandet av NPM som idéperspektiv har fokus lagts vid tävling mellan olika
vårdgivare. Vid en upphandling av ett vårdavtal får både offentliga och privata aktörer delta där
den vårdgivare som kostar minst i regel vinner upphandlingen. Det finns ett kvalitetskriterium,
men detta senare krav är inte centralt för att vinna en upphandling, utan huvudfokus är oftast på
kostnaden (Burström 2015, s. 87–89, 93–94; Dahlgren 2014, s. 507–510; Dahlgren 2008, s.
697–698).
Inom vård och omsorg tas det upp att centrala värden finns för området nämligen att; ”Den ska
vara tillgänglig för alla och alla medborgare ska få en hög kvalitet i vård och omsorg”. I
samband med tidigare forskning gällande NPM är det värt att nämna Agevalls forskning inom
ämnet där fokus var på organisationsförändringarna inom vården i Sverige. Vederbörandes
forskning var kopplad till vården och begreppsbildningen inom NPM. Eftersom Agevalls
begreppsbildning var direkt kopplad till vården kommer dennes forskning inte undersökas
närmre eller tillämpas i denna uppsats. På grund av det specifika området som vården utgör går
det inte att jämföra förändringar inom denna med ett annat specifikt område som exempelvis
vapenexporten. Det är därmed av intresse att utforska vilka andra områden som kan ha influerats
av ett NPM perspektiv (Agevall 2006).
Exporten av vapen och försvarsmateriel till andra länder samt kvalitén av denna berör inte alla
medborgare direkt i Sverige. Inom NPM framhävs ofta medborgarnas roll, dock är vapenexport
av en speciell karaktär där aktörerna främst består av stater och internationella organisationer
samt företag snarare än medborgare (Agevall 2006, s. 23–25). Vapenexport skiljer sig markant
från andra områden där det gjorts fler undersökningar kring NPMs påverkan, vilket gör det än
mer intressant och relevant att undersöka ämnet (Burström 2015, s. 93)
8

Den särskilda grunden för vapenexport framkommer av den inledande paragrafen i Lag
(1992:1300) om krigsmateriel;

1 § Denna lag gäller dels materiel som är utformad för
militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter
utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör
tekniskt bistånd. Tillstånd enligt denna lag får lämnas
endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska
skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Lag (2011:849).
2.2

New Public Management

Inom NPM finns olika inriktningar. Gemensamt för dessa är att offentlig förvaltning ses utifrån
den privata sektorns synsätt och att marknadsmässiga tankegångar appliceras på verksamheten.
Teorin kring NPM berör hur styrningen av offentlig sektor bör hanteras och har sin grund i
spelteori och ekonomisk teori. NPM kan ses som ett begrepp bestående av två nivåer; där den
ena är mer övergripande medan den andra är mer specifik. Enligt den mer övergripande nivån
kan offentlig sektor förbättras genom att ta in och använda tankesätt, värderingar och synsätt
från privat sektor (Lane 2000, s. 3). Den mer specifika nivån av NPM kan sägas bestå av olika
centrala koncept, vilka inkluderar följande;
● Fokus ligger på utförande eller prestation, mer specifikt särskild mätning av resultat.
● En liten, smal och specialiserad organisation är att föredra framför en stor.
● Användning av marknadsmässiga mekanismer såsom lön

efter arbete och

tävlingsinriktning.
● Verksamheter behandlas som kunder och tekniker används för kvalitetsförbättring.
(Pollitt & Bouckaert 2011, s. 10-11).
Grundpelarna i teorin kring NPM är med andra ord en kombination av mål, regler och medel,
samt att det även är en modell för hur det dagliga arbetet ska skötas i offentlig sektor (Lane
2000, s. 2).
Tanken är att införandet av: ut kontrakterande med separerande av användare och leverantör
inom uppgifter i offentlig sektor, användandet av marknadsbaserade managementtekniker,
9

mätning av effektivitet i utförande, separation av köpare och tillhandahållare och fokus på det
fria valet för användare, ska leda till en ökad effektivitet och skicklighet jämfört med att staten
tillhandahåller dessa tjänster som ensam aktör. Tävlingsmomentet som finns på marknaden ska
enligt detta synsätt leda till en positiv utveckling (Burström 2015, s. 93).
NPM kan ses som en del av hanteringen av offentlig sektor. Det finns behov av komplement
inom vissa områden av offentlig administration, som inte helt kan ersättas av NPM. Kritiker av
NPM hävdar att denna teori enbart är en efterhandskonstruktion av de förändringar som skett
inom styrning av offentlig sektor. Det som talar för NPM i både teori och praktik är den neutrala
ideologiska grund den vilar på och att den tillämpas av regeringar oavsett politisk inriktning
såväl konservativa, socialistiska som neoliberala. Denna ideologi handlar inte om ett
övertagande av offentlig sektor från privat sektor utan hur offentlig sektor ska styras. En central
del av NPM är den så kallade kontraktbaserade styrningen, vilken inkluderar kontraktering
såväl utåt som inåt. Det handlar inte bara om att lägga över tjänster på utomstående aktörer utan
även att det egna agerandet ska förbättras genom tävling (Lane 2000, s. 8).
NPM är ett fenomen där man använder specifika ord och uttryck som tidigare inte använts i
styrning av offentlig sektor. Det är de skriftliga uttrycken som används för att beskriva
egenskaper som representerar NPM, som det kommer fokuseras på i besvarandet av
frågeställningarna i denna uppsats (Lane 2000, s. 8).
Teorin kring NPM berör inte enbart ”debet och kredit” som viss kritik hävdar. Den är nämligen
inte direkt applicerbar på ett privatekonomiskt upplägg, utan har utvecklats utifrån praktiska
experiment och reformer samt genom den avreglering som skett av offentlig sektor (Lane 2000,
s. 8).
Grundtankarna inom NPM är att organisationer som liknar varandra i tradition och
organisationskultur ska styras på liknande vis, samt att minskad styrning ska leda till en mindre
hierarkisk och byråkratiskt styrd organisation. De olika delarna i den offentliga organisationen
ska till skillnad från tidigare, (då dessa bestod av en tungrodd regelstyrning och byråkratisk
apparat), istället ska offentlig sektor baseras på grunder ur managementlitteratur. Grunderna
utifrån ett managementperspektiv är att styrningsprocessen utgörs av de centrala variablerna:
målformulering, strategi samt visioner för den specifika organisationen (Almqvist 2006, s. 18).
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Den offentliga organisationen ska bli mer fokuserad på vad som ska uppnås inom verksamheten
till skillnad från tidigare, då fokus istället varit på att organisationen styr verksamheten genom
resursfokus såsom budgetstyrning (Almqvist 2006, s. 25).
Inom NPM ingår synen på aktörer som utför offentlig verksamhet är vidgad. Denna behöver
inte som tidigare synsätt utföras av stat, kommun eller landsting. Istället fokuseras det på
konkurrens, där verksamheten kan utföras av privata aktörer istället för de tidigare offentligt
tillhörande verksamheterna (Almqvist 2006, s. 26).
Det framgår av tidigare forskning att NPM-reformer införts i Sverige inom bland annat
vårdsektorn. Däremot är det dock av intresse att undersöka huruvida andra områden av offentlig
organisation påverkats av NPM som undersöks i denna studie, nämligen vapenexport (Pollitt,
Van Thiel & Homburg 2007, s. 1-6).
Carlos Ortiz framhäver i sin artikel att det finns många studier om New Public Management i
relationen till lokala politiska organ och hälso- sjukvårds sektorn, men det saknas information
gällande privata militära företag (Ortiz 2010, s. 35).

2.3

New Public Management och export av försvarsmateriel

Angående svensk vapenexport och New Public Management, efter användande av både sökord
på svenska och engelska med termer som: ”NPM och svensk vapenexport” och ”NPM och
export av försvarsmateriel”, framkommer det att det saknas studier som behandlar ämnet i
Sverige. Även efter att sökningen vidgades till termer som ”NPM and armstrade” och ”NPM
and

defense”

”armstrade”,

”armstransfer”,

”weapons

industry”,

”arms

export”,

”försvarsindustri”, ”vapenexport”, ”vapenhandel” och ”vapenindustri” framkom inte heller då
någon studie som överensstämde med syftet för denna uppsats.

Utökning av sökningarna genom inkludering av andra länder utöver Sverige är relevant då
informationen från studier som berör andra staters eventuella tillämpning av NPM inom
vapenexport. Anledningen till detta kan bero på att det kan studierna kan innehålla viktig
information om parametrar och om hur ett sådant införande kan användas. Hur situationen ser
ut i andra stater kan vara en del i bakgrunden till utförandet av en studie om hur en sådan
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eventuell reform skulle se ut i Sverige. Även eventuella paralleller skulle kunna dras mellan hur
reformerna ser ut över tid i de olika staterna.

Carlos Ortiz framhäver i sin artikel, i linje med vad jag kommit fram till, att det finns många
studier om NPM i relationen till lokala politiska organ och hälso-sjukvården. Gällande privata
militära företag, framhäver författarna att det råder brister i informationen när det kommer till
NPM och vapenexport (2010 Ortiz, s. 35). Ortiz artikel berör dock tillämpningen av NPM i
relation till privatiseringen av säkerhet och även övergångar mellan privat och offentlig sektor
vid hanteringen av olika militära- och säkerhetsuppgifter (Ortiz 2010, s. 35).

2.4

Val av teoretiskt perspektiv

I denna uppsats utgås från Hoods teorier om New Public Management där kategoriseringen av
karaktärsdrag ingår. Hood utvecklade och sammanställde karaktärsdragen för NPM vilka enligt
hans mening utgör teoriverket kring ämnet. Dessa kan användas för att undersöka om en
förändring skett med ett införande av reformer genom NPM (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s.
96; Browaldh et al 2009, s. 8).

Karaktärsdragen delar Hood in i två huvudkategorier. Den första kategorin berör förändringar
av offentlig sektor som är kopplade till grad av avgränsning från privatsektor när det kommer
till organisationen och vilken ansvarsskyldighet som förekommer. Den andra kategorin berör
istället regler och standarder som minskar yrkesmäns och ledningars handlingsutrymme, deras
handlingsfrihet samt ett större förtroende i och med prestationsbaserade resultat (Hood 1995, s.
95–98; Browaldh et al 2009, s. 7–8).

De fyra karaktärsdragen som tillhör första huvudkategorin är;
”självständighet och uppdelning”, ”konkurrens”, ”ideal personal” och ”kostnadsmedvetenhet
och effektivitet”.

De tre karaktärsdrag som tillhör den andra huvudkategorin är;
”ledarskap”, ”mål och standardisering”, ”fokus vid resultat”
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(Hood 1995, s. 95–98; Browaldh et al 2009, s. 7–8).

Jag kommer redogöra för vilken mening som avses med de olika kategorierna/begreppens
innebörd i linje med Hoods sammanställning av NPM och vilka kategorier jag valt att fokusera
på i denna studie samt anledningar till dessa val. Dessa kategorier är de generella drag som
brukar förekomma när NPM införts. Vilka drag av NPM som förekommer och på vilket sätt
dessa aspekter är närvarande varierar, som delvis kan bero på att ursprunget för varje falls
intellektuella sammanhang eller bakgrund kan variera (Hood 1991, s. 2.).

2.4.1 Teoretisk begreppsbildning
De val av begrepp som kommer att fokuseras på för att besvara uppsatsens två frågeställningar
har utförts utifrån material som analyserats. Denna uppsats handlar om att undersöka om
riksdagspolitikers utformning av förarbeten till lagar kring export av försvarsmateriel influerats
av New Public Management, där undersökningen utgått från Hoods begreppsbildning kring
NPM. Det finns dock aspekter som inte är relevanta och begränsade i möjlighet att undersöka i
frågeställningen som detta arbete berör av (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et
al 2009, s.8).
Eftersom studien berör svensk lagstiftning om vapenexport och för att kunna mäta en eventuell
inverkan av NPM på denna lagstiftning måste relevanta parametrar selekteras. De parametrar
som kan anses vara typiska för utformandet av en organisation vid användande av NPM är
följande sju begrepp; ”självständighet och uppdelning”, ”konkurrens”, ”ideal personal”,
”kostnadsmedveten och effektiv”, ”ledarskap”, ”mål och standardisering” samt ”fokus vid
resultat”. Begreppen ”ideal personal” och ”ledarskap” två av temana som Hood använder i sin
begreppsbildning kommer inte undersökas närmre i uppsatsen, eftersom dessa inte direkt berör
uppsatsens frågeställningar (Hood et al 1995, s. 95–98; Browaldh et al 2009, s. 7–8).
Dessa sju begreppen som Hoods utgår ifrån gällande NPM beskrivs ingående nedan:
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2.4.1.1 Begrepp 1 – självständighet och uppdelning (disaggregation)

Progressive Public Administration (PPA) är ett system för offentlig verksamhet som användes
innan NPM började införas. I det tidigare PPA-systemet för offentlig sektor tillgodosågs
offentliga tjänster via en enhet, där det fanns regler som sträckte sig över de olika tjänsterna och
det operativa tillhandahållandet skedde på ett liknande vis. Löneförhandlingarna och
omsättningen av personal var kontrollerad från en central nivå. I och med ”självständighet och
uppdelning” (disaggregation), som utgör en aspekt av NPM, fokuseras det på förändringar inom
offentlig sektor. I denna förändring uppdelas offentliga sektorn i större utsträckning, vilket
liknar uppdelningar inom företag där varje del kan ses som separata kostnadsenheter. Varje
separat enhet har egna regler att följa. Regler kan förekomma i form av lagar som kan innehålla
specifika identiteter. En högre grad av delegation sker också av resurser där separata
affärsplaner görs för olika delar av den offentliga sektorn vilket innebär att cheferna får ett ökat
självbestämmande. I och med delegationen av makt till cheferna kan de separata enheterna få
en ny inriktning med en ensidigt riktad budget (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh
et al 2009, s. 8).

2.4.1.2 Begrepp 2 - konkurrens
Den andra aspekten är konkurrens som innebär ett ökat fokus inriktat på tävling mellan olika
delar av offentlig sektor, likväl som mellan privat och offentlig sektor. När PPA användes fanns
det ”semipermanenta roller” inom offentlig sektor, där det fanns en mer homogen marknad.
Innan fokus skiftade mot konkurrensdriven offentlig sektor var rollerna kopplade till
prestigefyllda producenter på obestämd tid (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et
al 2009, s. 8).

2.4.1.3 Begrepp 3 – Ideal personal
Istället för att använda klassiska modeller för att genomföra affärer inom offentlig sektor
används management metoder som traditionellt associeras med privat affärsverksamhet.
Exempelvis används en modell för en så kallad ”ideal personal”, vilket innebär att en anställd
ska föregå med gott exempel och fokusera på att följa ledningens order. Istället ska en anställd
inrikta sig på att säkra sina egna anställningsvillkor och lön (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s.
96; Browaldh et al 2009, s.8). Denna begreppsbildning kommer inte tillämpas i analysen i
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undersökningen eftersom begreppet inriktas mer mot organisationen av en arbetsplats, snarare
än mot lagstiftning som kan influeras av aspekter inom NPM.

2.4.1.4 Begrepp 4 – kostnadsmedveten och effektiv
Denna aspekt av NPM fokuserar på ökad kostnadsmedvetenhet och effektivitet när det rör
användning av resurser. Istället för att fokusera på policys och stabilitet i form av institutionell
kontinuitet skiftas det till en utveckling av policy och stabilitet rörande volym. Centralt blir att
hitta det billigaste alternativet vid utförandet av offentlig verksamhet snarare än det bäst
kvalitetsmässigt lämpade (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8).

2.4.1.5 Begrepp 5 – ledarskap
Inom PPA systemet var fokus på top-byråkrater och på kontrollering av personalen som skedde
enligt det tidigare regelverket, vilket var utformat för att undvika trakasserier och favoriserande
personal. Synen på ledarskap ur det äldre management perspektivet PPA, har istället bytts ut
mot ett aktivt ledarskap med chefer där delegation används aktivt och fokus är på prestation
(Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8). Denna begreppsbildning
studerades inte ytterligare i undersökningen, på grund av att begreppet är för vagt och
uppsatsens frågeställningar berör lagliga regler inom ett specifikt ämne som inte berör
arbetsrelaterade regler.

2.4.1.6 Begrepp 6 – mål och standardisering
Inom det gamla PPA systemet fanns en hög tilltro till experter uppåt i hierarkin, men ett lågt
förtroende för politiker och chefer. I och med de nya management reformerna byttes fokus mot
checklistor och mätbara mål. Även en standardisering av arbetsmodeller gällande offentliga
tjänster med inriktning på omfattning, innehåll och nivå påbörjades. I de nya management
reformerna inriktas fokus på tilltron till experter inom offentlig organisation och standarderna
för professionella yrkeskategorier (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009,
s. 8).
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2.4.1.7 Begrepp 7 – fokus vid resultat
Tidigare skedde kontrollen av offentlig organisation genom att dagliga order tilldelades nedåt i
kedjan. I och med NPM sker kontrollen inom offentlig organisation istället genom
resultatmätning, där fokus är på lön för utförande, till skillnad från tidigare då fokus låg på
utbildningsgrad eller rang. ”Klara mål görs innan agerande och dessa påverkar hur löner och
resurser delas upp’’ (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8).

3.

Metod

Metoden för denna uppsats bestod av en innehållsanalys i form av två delar, med en kvantitativ
del och en kvalitativ del. Första delen av undersökningen bestod av en kvantitativ
innehållsanalys av propositioner som berör vapenexport. I studien söktes sedan efter ord som
representerar Hoods syn på vilka begrepp som indikerar på New Public Management (Hood
1991, s. 4-5; Hood 1995 s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).

3.1

3.1.1

Operationalisering

Kvantitativ innehållsanalys

De teman som undersöks utgick från Hoods definition av NPM. Orden som analyserades i varje
tema hämtades från Hoods klassificering samt översättningen och tolkningen från Browaldth
och Lindquist. De ord som valdes ut redovisas i tabell 1 nedan och har hämtats från
översättningen av Hoods tabell i bilaga 4 (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al
2009, s. 8). Den kvantitativa innehållsanalysen har delats in i tre nivåer. Koden, som utgör den
lägsta nivån, har benämnts nivå 3 vilka utgörs av orden som söks efter i analysenheterna. Nästa
nivå, som har benämnts nivå 2, består av de fem olika kategorierna. Den högsta
abstraktionsnivån, som har benämnts nivå 1, representeras av temat ”Regeringens användande
av NPM inom lagstiftning kring export av försvarsmateriel”.
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Tabell 1-Beskrivning av strukturen av den kvantitativa innehållsanalysen
Tema
(nivå 1)
Kategori
(nivå 2)

Kod
(nivå 3)

Regeringens användande av NPM inom lagstiftning kring
export av försvarsmateriel
självständighet och
kostnadsmedvetenhet
uppdelning
och effektiv
konkurrens

mål och
standardisering

fokus på resultat

självständig

konkurrens

kostnad

mål

resultat

uppdelning

tävling

effektiv

standard

mäta/mätning

separation

marknad

produktion

expert

ersättning/ersätt

producera

specialisering

lön

disaggregation
enhet
kostnadscenter

3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys
Orden som förekom oftast i propositionerna under den valda tidsperioden från år 1981 till och
med årsskiftet 2015/2016 har valts ut som kod för nivå tre i den kvalitativa analysen. Genom
att studera propositionerna (analysenheterna) där sökorden förekom kunde ordens innebörd
samt i vilka sammanhang de nämnts inom utredas. Sammanhanget kom att kategoriseras enligt
de fem ovan beskrivna kategorierna.

3.2

Beskrivning av metod

Fem av de sju kategorier som analyserades beräknades först antal träffar i hela propositionen
och därefter summerades träffarna per proposition. Den totala summan dividerades därefter
med antal sidor per varje specifik proposition. Genom denna beräkning framkom ett
genomsnittsvärde för varje proposition som beräknades enligt Formel 1 som beskrivs nedan;
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(𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒)
=𝑧
𝑘
Formel 1- Formel för beräkning av genomsnittsvärde
Variablerna (a, b, c, d, e) som kan utläsas i Formel 1 ovan består av de fem begrepp som mätts
i studien. Det totala antalet sidor för propositionen i fråga representeras av (k). Värdet (z)
representerar genomsnittsvärdet som framkommer av beräkningen av de fem kategorierna som
summerats ihop i den specifika propositionen och dividerats med det totala antal sidor per
proposition (k).
En linjär trendlinje beräknades för mätvärdena som representerar utvecklingen över tid för alla
träffar i propositionerna och påvisades grafiskt över en 35-årsperiod dvs. mellan år 1981 till och
med årsskiftet 2015/2016. Formeln för beräkning av en linjär trendlinje beskrivs enligt
Formel 2 nedan;
𝑦 =𝑚𝑥+𝑏
Formel 2 – Formel för beräkning av trendlinje (Källa: Excelfunctions)
Grundläggande för framtagande av en linjär trendlinje är att antalet träffar ska vara jämnt
fördelade både under och över trendlinjen. Antalet värden i serien är inte avgörande för hur
trendlinjen framtas eftersom den påvisar korrelationen och uppskattningen av framtida värden.
Det ska också tilläggas att trendlinjen inte behöver startas från nollpunkten eller gå igenom ett
specifikt värde i grafen. Lutningen på trendlinjen (m) bestäms av antal y-värden dividerat med
antal x-värden för mätvärdena i serien, vilket medför att trendlinjen blir mer tillförlitlig med
större antal mätvärden. När lutningen (m) har beräknats trendlinjens konstant (b) bestämmas.
Anledningen till att temana undersökts med kvalitativ metod grundar sig i ett försök att svara
på om orden som sökts efter och påträffats i den kvantitativa delen överensstämmer med Hoods
definition av NPM. För att avgöra detta har jag gjort en analys av de valda orden i relation till
den kontext som orden beskrivs i samband med och om dessa kunde kopplas till Hoods teman
av NPM (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).
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3.3

Metodavgränsningar
•

Budgetpropositioner undersöktes inte, eftersom dessa även inkluderar områden som inte
berör försvarsmateriel.

•

Studien berörde inte de delar som mer ingående handlar om anställningsfrågor eller
ledarskap, då dessa inte direkt berör huruvida politiker är påverkade av NPM inom
lagstiftandet inom området export av försvarsmateriel.

•

Propositioner som underskrider 30 sidor har inte undersökts, eftersom utvecklingen i
dessa är svår att analyser utifrån ett sådant lågt sidantal. Samtliga av dessa propositioner
var för korta; proposition 2015/2016:153, proposition 1988/1989:133, proposition
1984/1985:82, proposition 1982/1983:78.

•

Proposition 2006/07:4. Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till
dödsstraff eller tortyr, m.m., har inte analyserats eftersom den är inriktad mot
tortyrredskap och inte direkt har en anknytning till försvarsmaterielexporten.

3.4

Urval

För att besvara frågeställningar i uppsatsen studerades offentliga material, nämligen
propositioner som handlar om svensk vapenexport. I undersökningen användes en form av
strategisk urvalsteknik, där propositionerna som direkt ligger till grund för de lagar som reglerar
svensk export av försvarsmateriel valts ut. I de förarbeten till lagar som propositionerna utgör
kan bakomliggande resonemang till regleringar framträda i texten. Visst material har selekterats
bort. Exempelvis analyserades inga budgetpropositioner, då dessa inte bara berör ämnet
vapenexport utan även andra aspekter se Metodavgränsningar 3.3.

Anledningen till valet av undersökningens tidsperiod från år 1981 till och med årsskiftet
2015/2016 berodde på att det var enklare att påvisa en förändring när en längre tidsperiod
undersöktes. I början på 1980-talet påbörjades införandet av NPM i offentlig sektor i Sverige
och förändringar i linje med NPM har fortsatt in på 2010 – talet. För att ta reda på om NPM
använts vid lagstiftande på området export av försvarsmateriel undersöktes propositioner från
denna tidsperiod som berör sådan typ av export (Torell & Svensson 2007, s. 81-85, Bryman
2011, s. 288; Bouckeart & Pollitt 2011, s. 306-309, 311).
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3.4.1 Analysenheter
Valet att undersöka en längre period, ökade möjligheten att urskilja förändringar och att
statistiskt kunna säkerhetsställa resultaten. Det material som kom att undersökas gjorde
analysenheterna och kom att bestå av offentligt material, som rör vapenexport, nämligen
propositioner från 1980-talets början till och med årsskiftet 2015/2016 (Bryman 2011, s. 288;
Bouckeart & Pollitt 2011, s. 306 -309, 311) (Teorell & Svensson 2007, s. 81-85).
3.4.1.1 Totalt antal analysenheter mellan åren 1981-2015/2016;

3.4.1.1.1 År 1981-1989 antal undersökta analysenheter, 3 stycken
Proposition 1981/82: 196 Regeringens proposition med förslag till lag om förbud mot utförsel
av krigsmateriel m.m.

Proposition 1983/84:36 Med förslag till lag om kontroll över tillverkningen av
krigsmaterielproduktion.
Proposition 1987/88:154 Med förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.

3.4.1.1.2 År 1990-1999 antal undersökta analysenheter, 7 stycken
Proposition 1990/91:97 Med förslag till lag om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan
användas i massförstörelsesyfte, m.m.

Proposition 1991/92:174 Med förslag till lag om krigsmateriel.

Proposition 1992/93:154 Om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot - utförsel av vissa
produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

Proposition 1993/94:176 Om ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa
produkter som kan användas i massförstörelsesyfte m.m.

Proposition 1994/95:159 Ändring av lagen (1991:341) om strategiska produkter.
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Proposition 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiska
produkter.

Proposition 1997/98:68 Exportkontroll av visa strategiska produkter.
3.4.1.1.3 År 2000–2009 antal undersökta analysenheter, 4 stycken
Proposition 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden.

Proposition 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militärutrustning, m.m.
Proposition 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter .

Proposition 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansieringen av Inspektionen för strategiska
produkter.

Proposition 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden.

3.4.1.1.4 År 2010 – 2015 antal undersökta analysenheter, 3 stycken

Proposition 2010/2011:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel.
Proposition 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsföredrag.
Proposition. 2015/2016: 94 (Genomföra omarbetat direktiv om försäljning av explosiva varor).

3.5

Val av analysmetod

Ett skäl till att ifrågasätta innehållsanalysen som metod är att den är beroende av
tillförlitligheten hos de dokument som studien bygger på. Autenciteten (äktheten) borde inte
utgöra ett hinder då materialet som undersöks och analyseras består av propositioner från
Sveriges regering (Bryman 2008, s. 285–292).
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Tidsperioden för dokumenten som undersökts sträcker sig över 35 år. Därmed har både
borgerliga

och

socialdemokratiska

regeringars

åsikter

undersökts,

vilket

stärker

representativiteten i undersökningsmaterialet. Risken för att dokumenten inte är trovärdiga kan
utgöra en negativ aspekt som kritiker till innehållsanalysen lyfter fram. En sådan kritik av
studien kan bemötas med att materialet för undersökningen består av propositioner som är
offentligt material. Materialet finns därmed tillgängligt för allmänheten till följd av
offentlighetsprincipen i Sverige (Bryman 2008, s. 285–292).

4.

Resultat och analys

Resultatet har delats upp i en kvantitativ del och i två kvalitativa delar. I bilaga 2 redovisas
genomsnittet för alla propositioner i den kvantitativa undersökningen. I grafen i figur 1 nedan
under avsnitt 5.1. Kvantitativa undersökningar redovisats propositionerna med de högsta och
lägsta resultaten från varje årtionde, vilka också analyserats mer ingående. Efter denna del
undersökts den kvalitativa delen där den juridiska bakgrunden till propositionerna redovisats
och analyserats. Därefter gjordes en kvalitativ undersökning där analysen genererat studiens
resultat.
4.1

Kvantitativa undersökningen

Grafen i figur 1 nedan beskriver utvecklingen mellan år 1981 – 2015/2016 med avseende på
förekomsten av ord eller begrepp som kan indikera påverkan av NPM. Det sammanlagda
genomsnittsvärdet av träffarna i de kategorierna i propositionerna för respektive år redovisas
sedan i grafen i figur 1 nedan.
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Figur 1 – Graf över undersökningen mellan år 1981 – 2015/2016

4.1.1 Analys av den kvantitativa delen
Trendlinjen som visats i figur 1 beräknades enligt räta linjens ekvation, se Formel 2 under
rubriken 4.2 Beskrivning av metod 3.2 ovan.
Genom analys av grafen i Figur 1 indikerades svaret på den första forskningsfrågan att NPM
kan ha influerat politiker vid lagstiftningsarbetet inom området export av försvarsmateriel.
Utifrån de ord eller begrepp som enligt Hood karaktäriserar NPM förekommer i alla utom en
av de undersökta propositionerna. För att säkerhetsställa denna indikation, har en
kompletterande kvalitativ analys gjorts i del två av undersökningen i avsnittet nedan.
Den andra forskningsfrågan som handlar om att hur eventuella förändringar såg ut över tid
mellan åren 1981–2015/2016. Utifrån grafen i figur 1 går det att urskilja att trendlinjen stigit
uppåt över tid. Även om antalet träffar varierat både uppåt och nedåt under tidens gång går det
att urskilja en stabil uppåtstigande trend över tid. Det framgår att antalet träffar var relativt högt
under propositionen 1981, men sjönk markant till nästa proposition 1982 och ökade lite igen
till propositionen under 80-talets senare del. Under 1990-talet låg genomsnittet på en relativt
låg nivå i jämförelse med 80-talet, men relativt jämnt under hela årtiondet utom toppen vid
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1991. Sedan 2000 under nästa årtionde utgjordes den dittills lägsta siffran, men hämtades igen
vid 2002 för att sedan vid 2006 visa ett nollresultat, varvid samma år en annan proposition
visade det högsta resultatet hitintills på 2,00. Även nästa proposition hade ett av de högsta
resultaten på 1,5 och en trend mot högre resultat kunde urskiljas. Under 2010-talet sjönk
resultatet vid första propositionen till 0,29, men de resterande var 1.00, vilket var ett av de högre
resultaten under hela undersökningsperioden. Slutligen, den sista propositionen som
undersöktes utgjorde det högsta resultatet under hela studien på 3,47.
I tabellen som påvisar utvecklingen mellan år 1981–1989 i bilaga 2, kunde det utläsa att ett
relativt högt antal från vissa propositioner under 80-talet. Antalet sjönk under 90-talet som
påvisas i tabell år 1990–1999 i bilaga 2. I tabellen från år 2000–2009, se bilaga 2, startade en
generell trend uppåt för att sedan nå sin högsta nivå under 2010-talets mitt, som påvisats i
tabellen från år 2010–2015/2016 i bilaga 2.
Det går alltså att påvisa en positiv trend över tidsperioden med en stigande kurva. Men frågan
är om orden eller begreppen som förekommer under de olika åren verkligen har samma
innebörd. För att kunna utläsa om trenden beror på att lagstiftarna applicerar NPM i sina
argument kring lagstiftningen har en kvalitativ analys utförts nedan av materialet. Den
kvalitativa analysen kan utvisa om exempelvis begreppet ”konkurrens” betyder samma sak
under 1980-talet respektive 2010-talet.

4.2

Kvalitativa undersökningen

Den kvalitativa undersökningen består av två delar, där först propositionerna valts ut för varje
årtionde utifrån den med högst och den med lägst genomsnitt. Sedan har dessa analyserats
gällande den juridiska bakgrunden till propositionerna. I del ett har propositionernas ursprung
undersökts för att ta reda på om det är av: nationell rätt, internationell rätt, EU-rätt, baserat på
FN konventioner eller andra multilaterala avtal. Baserat på detta material presenteras ett avsnitt
där de utvalda propositionerna i sin helhet analyserats utifrån de ord som valts ut och
representerar Hoods teman för NPM (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009,
s. 8).
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4.2.1 Del I av kvalitativ analys och resultat
I detta avsnitt beskrivs ursprunget till propositionerna som undersökts kvalitativt. Det framgår
att under 1980-talet var propositionerna baserade på nationell rätt både i den med högst antal
träffar och den med lägst antal träffar (proposition 1981/82:196, s. 1, 3–6; proposition
1983/84:36, s. 1, 5–13). Sedan på 1990-talet var även den första propositionen 1991/92:174
baserad främst på nationell rätt, även om det nämns Sveriges multinationella åtaganden såsom
framtida anslutande till EU och lagens förankring till FN (proposition 1991/92:174, s. 1, 11 &
14–17). Även den propositionen med lägst antal träffar har kopplingar till internationell rätt,
men snarare andra internationella samarbeten än EU som främst berör åtagande om kärnvapen.
I detta lagförslag framhävs att lagen främst har nationell grund (proposition 1992/93:154, s. 1,
7–9). Denna proposition är den sista som grundar sig främst i nationell rätt av de som
undersökts.
Det framgår att den proposition med lägst antal träffar under 2000-talet proposition 2007/08:
56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter, grundar sig på multilaterala avtal, i
detta fall mellan Sverige och Nato. (proposition 2007/08:56, s. 1&4). Proposition 2009/10:205
Kontroll av produkter med dubbla användningsområden med högst antal träffar från samma
årtionde har sin rättsliga grund från en EU förordning. Under 2010-talet fortsatte den
internationella rätten att påverka svenska lagförslag inom krigsmaterielexporten och främst från
EU. Proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel, har
sin grund i EU-rätt genom ett EU-direktiv från rådets ståndpunkt 2008/944/GUSP. Den sista
propositionen 2015/16: 94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor,
som undersökts grundades även detta lagförslag från ett EU-direktiv.
Den andra frågeställningen i studien kan besvaras med hjälp av bakgrunden i det här materialet.
Utvecklingen under tidsperioden 1981–2015/2016 har utvecklingen sett ut som följande. Under
1980-talet var lagförslagen på området export av försvarsmateriel, varit främst baserat på
nationell rätt. Under 1990-talet gick utvecklingen mot att allt mer ta intryck av internationell
påverkan, främst från mer allmänna internationella åtaganden och från FN. Under 2000-talet
fick EU allt större inflytanden på lagstiftningen och slutligen på 2010-talet var båda
propositionerna baserade på EU-rätt.
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4.2.2 Del II av kvalitativ analys och resultat

I detta kapitel ligger fokus på analys av två propositioner per årtionde med högst och lägst
genomsnittsvärde. Genom att använda Hoods kategorier försöker jag att undersöka om
influenser från NPM blivit starkare under senare delen av den undersökta tidsperioden.

Orden som har valts att analyseras tillhör de kategorier med högst förekomst bland sökorden
från den kvantitativa undersökningsdelen. Dessa kategorier illustreras i tabell 2 nedan. De tre
kategorierna är ”konkurrens”, ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” samt ”mål och
standardisering”. Kategorierna undersöks närmare för att förstå i vilken kontext som orden
används i och om orden har liknande mening som Hoods teoribildning kring NPM. Resultatet
av den kvalitativa delen kan därefter även relateras till den kvantitativa analysen för att utläsa
om de studerade orden står för samma innehåll under de olika tidsperioderna (Hood 1991, s. 45; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).

I analysen av orden som undersöks inom kategorierna där orden berör mer tekniska aspekter
kopplat till export av försvarsmateriel, undersöktes dessa inte närmre i den kvalitativa analysen
(se proposition 1981/82:196, s. 13; proposition 1991/92:174, s. 178; proposition 1992/93:154,
s 13–14; proposition 2009/10: 205, s. 40 ,143–145, 147, 150–151, 153 ff, 239–242, 261, 346,
349; proposition 2015/16: 94, s. 23, 75).

Tabell 2 - Beskrivning av strukturen av den kvalitativa innehållsanalysen

Tema
(nivå1)

Regeringens användande av NPM inom lagstiftning kring
export av försvarsmateriel

Kategori
(nivå 2)

konkurrens

kostnadsmedvetenhet och
effektiv

mål och
standardisering

konkurrens

kostnad

mål

marknad

effektiv

standard

Kod
(nivå 3)

produktion
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I tabell 2 ovan, utgör tema ”Regeringens användande av NPM inom lagstiftning kring export
av försvarsmateriel” nivå ett. Nivå två består av de mest förkommande kategorierna som är
valda baserade på de totala antalet träffar av orden under hela undersökningsperioden i den
kvantitativa delen. Orden som förekommer oftast inom dessa kategorier utgör nivå tre som
benämns kod och har undersökts närmre i avsnittet nedan, i de valda propositionerna för
respektive årtionde inom den totala undersökningsperioden.

4.2.2.1 År 1981–1989
Proposition 1981/82:196 med lag till förslag om förbud mot utförsel av krigsmateriel
m.m.
”Konkurrens”

är

ett

nyckelbegrepp

inom

NPM.

”Marknadsbegreppet”

och

”konkurrensbegreppet” har centrala positioner och ”konkurrensen” ska ske på en fri ”marknad”.
Ordet ”konkurrens” i denna proposition är kopplat till att Sverige inte ska göra sig beroende av
andra stater när det kommer till ”kompetens och konkurrenskraft” inom försvarsindustrin.
Gällandet om Sverige ska behålla sin position som ekonomisk aktör på marknaden har sin grund
i att landet ska vidmakthålla sin oberoende ställning som neutral stat (Proposition 1981/82:196,
s. 5). I följande träffar rörande ordet ”konkurrens" påpekas behovet av en ”konkurrenskraftig”
försvarsindustri för Sveriges neutralitet ytterligare. Det nämns även att en ökning av svensk
försvarsindustri inte skulle få någon egentlig inverkan på den internationella ”marknaden”
(Proposition 1981/82:196, s. 5, 36–50).

Relationen till neutralitetspolitiken återkommer sedan vid ordet ”marknad” som berör en
begränsning till att enbart försäljning till utlandet skulle strida mot vår neutralitet och skada
Sveriges försvarspolitik. I argumentationen kring ”marknaden” tas främst neutralitetspolitiken
upp som skäl, där inte den ekonomiska- eller ”marknadens” förtjänst är anledningen, utan
snarare Sveriges utrikespolitik använts som främsta argument (Proposition 1981/82:196, s. 5–
6). ”Exportmarknaden” i relation till de krav på tillstånd som bör finnas kring reservdelar som
kan användas till försvarsmateriel. Det tas även upp krav på företagen till att ge garantier, för
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hur dessa används och bör finnas, vilket snarare är en strängare reglering än tidigare
(Proposition 1981/82:196, s. 7).
För att ha kvar den ”konkurrenskraft” som svensk försvarsindustri har, måste stora serier
tillverkas och denna ”konkurrenskrafts” behov grundar sig i Sveriges position som neutral stat
(Proposition 1981/82:196, s. 38–39). Återigen nämns det att Sverige enbart har en liten
påverkan på den internationella ”marknaden” i stort (Proposition 1981/82:196, s. 39–40, 46–
47). En sådan indikation tyder på att det inte är ”konkurrensen” i sig på en fri ”marknad” som
är fokus, utan snarare ligger fokus på ”marknaden” i relation till Sveriges utrikespolitik.
Inom kategorin ”Kostnadsmedveten och effektiv” berörs ”kostnader” försvarsindustrins civila
del därför utveckling och framtagande av nya vapen är dyrt och betyder stora ”kostnader”.
Eftersom Sverige har neutralitetspolitiken läggs detta som argument till varför en försäljning
via export behövs och varför högre kapacitet av försvaret ska användas än vad som annars skulle
behövas vid fred (Proposition 1981/82:196, s. 5–10, 29).
Genom den kompetens som finns i landet inom försvarsindustrin kan ”produktionen” exporteras
och därmed bli mer ”kostnadseffektiv”. Därmed blir industrins lönsamhet högre och
sysselsättningen bevaras (Proposition 1981/82:196, s. 46). Genom längre serier blir industrin
mer kostnadseffektiv (Proposition 1981/82:196, s. 46). Även när ”kostnad” berörs i
propositionen läggs fokus på neutralitetspolitiken. Det nämns att försäljning av försvarsmateriel
behövs till andra länder och för att minska ”kostnaderna” behövs längre serier av vapen
produceras. I fredstid behöver inte Sverige all försvarsmateriel som produceras och det som blir
över behöver landet exportera vidare (Proposition 1981/82:196, s. 5–9). ”Kostnadseffektivitet
och konkurrenskraft” nämns även längre fram i propositionen, men även då i relation till
Sveriges neutralitetspolitik (Proposition 1981/82:196, s. 35–36, 46). ”Kostnaderna” ska inte
heller beräknas år för år då dessa varierar, vilket indikerar på att inte NPM används i
”kostnaderna” mäts kvartalsvis inom ekonomin (Proposition 1981/82:196, s. 5-9-10, 29).
Ordet ”produktion” inom samma kategori berörs också i relation till Sveriges neutralitetspolitik
och för att behålla neutraliteten måste Sverige exportera till andra stater för att få tillgång till
teknik som inte Sverige har (Proposition 1981/82:196, s. 8). En sådan politik tyder på vilja att
lätta upp reglerna med fokus mot försäljning och ekonomi, dock vilka som kan vara relevanta
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aktörer att exportera till utgörs i princip bara av stater som inte är i väpnad konflikt. En sådan
handel måste svenska staten ha full insyn i och licenstillstånd upplåtas och riktlinjer för dessa
upprättas med (Proposition 1981/82:196, s. 41–42). Då Sverige ska hinna med i utvecklingen
och det finns begränsad möjlighet till ”produktion” att ersätta den tidigare med, kan en sådan
lagförändring mot ökad export införas (Proposition 1981/82:196, s. 8,16, 31, 32, 35, 37).
Skälen till förändringen för exporten av vapen har snarare med den svenska utrikespolitiken
som neutral stat att göra än med en mer ekonomisk grund för en friare ”marknad”.

Det kan nämnas att industriförbundet i sitt remissutlåtande ansåg att ett krav på licens kan skada
”produktionen” och företagen samt förbundet ansåg att det kan finnas risk att EG länder
åberopar sitt regelverk om ”konkurrensfrihet”. Denna hänsyn tog inte regeringen utan antog
förslaget (Proposition 1981/82:196, s. 51). Regeringen tog inte hänsyn till denna aspekt, vilket
tyder på att grunden till lagen och argumentationen inte kan relateras till ett applicerande av
NPM (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).
Nästkommande kategori som undersökts är ”mål och standardisering”. När det gäller ”målen”
i propositionen fokuseras det även på Sveriges säkerhetspolitik och på den svenska
vapenindustrins förmåga att utveckla och tillverka material för försvarets behov. Det fokuseras
samtidigt på att vara oberoende av andra stater för att inte utsättas för påtryckningar utifrån vid
en kris. Vid import får inte beroendet bli för stort, även om ekonomiska motiv och
teknikutveckling gör att en viss import behövs, där detta behov får inte får medföra att ”de
säkerhetspolitiska målen kan ifrågasättas” (Proposition 1981/82:196, s. 4).

Resonemang angående vikten av neutraliteten i krig och frihet från allianser i fredstid utvecklas.
Det redogörs även att denna mening är befäst hos befolkningen i Sverige och därmed är även
målsättningarna i denna proposition nära kopplade till neutraliteten. Även om ekonomiska
aspekter nämns är de politiska aspekterna om neutralitet närvarande och av stor betydelse
genom hela texten. Det framgår att politiken som beskrivs i propositionerna skiljer sig från en
politik som främst är baserad på ekonomiska teorier som vid NPM (Proposition 1981/82:196,
s. 4, 29, 37–38, 55).
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Proposition 1983/84:36 om kontroll över tillverkning av krigsmateriel m.m.
Varken kategorierna ”mål och standardisering” eller ”konkurrens” förekom i texten och
”konkurrens” är en central kategori inom NPM. Däremot förekom ord under kategorin
”kostnadsmedveten och effektiv”. I denna proposition nämns kostnader förvisso, men inte hur
dessa bör minskas eller begränsats, vilket hade varit klara tecken på att NPM använts i
argumentationen

från

lagstiftarens

sida.

De

”kostnader”

som

nämns

berör

att

”kontrollverksamheten” ryms i stadsbudgeten. Det föreslås att ett sådant bidrag ska fortsättas
ges och skrivas in i den nya lagens lagtext. Bidragsfokus talar snarare emot en argumentation i
linje med NPM än för (Proposition 1983/84:36, s. 16; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96;
Browaldh et al 2009, s. 8).

Under samma kategori undersöks ordet ”effektiv” som handlar om hur en ”effektiv” kontroll
över krigsmaterielexporten ska finnas, inte om ”effektiviteten” inom ”produktionen” såsom tas
upp i NPM. Vikten av att ”produktionen” är kontrollerad framhävs och att inte en nationell
produktion av försvarsmateriel ifrågasätts. ”Produktionen” bör finnas för att omvärlden ska
”respektera vårt oberoende” och göra importen, samt beroendet av andra stater, så liten som
möjligt (Proposition 1983/84:36, s. 6,13). Precis som i den tidigare propositionen är fokus på
neutraliteten och alliansfriheten samt respekten från andra länder, snarare än företagens
”produktion” eller deras resursutnyttjande (Proposition 1983/84:36, s. 6; Hood 1991, s. 4-5;
Hood 1995, s. 96; Browaldth et al 2009, s. 8).

4.2.2.2 År 1990–1999
Proposition 1991/92:174 med förslag till lag om krigsmateriel
Kategorin ”konkurrens” återfinns även i denna proposition. Det argumenteras i propositionen
för att försvaret ska få en positiv ekonomisk utveckling och vara ”konkurrenskraftigt” i
internationell handel (Proposition 1991/92:174, s. 37–38). Det enda alternativet för att hålla
”kostnaderna” under kontroll är att ge subventioner till industrin med ”produktion” av vapen,
vilket är hur det såg ut enligt den tidigare lagen, som tas upp i denna proposition (Proposition
1991/92:174, s. 38). Genom att subventionera företagen ansågs inte vara positivt för försvaret.
Inte heller tilldelande av bidrag för etablering på ”marknaden” ansåg detta som något positivt
(Proposition 1991/92:174, s. 38). Det är av intresse att försvarsindustrin måste anpassas till
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”marknaden” precis som andra branscher skulle gjort i en liknande situation. Det anses inte
heller vara viktigt om förändringen beror på teknisk förändring, ”internationella marknaden”,
”konkurrens” eller nationella regler för export, utan huvudsaken är att försvarsindustrin måste
behandlas som andra industrier (Proposition 1991/92:174, s. 38, 114).

På grund av den tekniska utvecklingen och förändring i upphandlingar kommer Sverige bli
tvunget att anpassa sig till den ”internationella marknaden” och reglera samarbetet med den
”internationella marknaden”. I likhet med hur den regleras på ”marknaden” inom andra
industrier (Proposition 1991/92:174, s. 41). Det framgår att nuvarande system anses vara
välfungerande och att den i propositionen föreslagna förändringen om att underrätta regeringen,
innan avtal slutits används för att komplettera tidigare regler. Det hävdas att detta gynnar
företagen då de slipper att riskera att investera i länder som de ändå inte skulle få tillåtelse att
sluta affärer med (Proposition 1991/92:174, s. 81).

Huvuddragen är således att; om Sverige ska fortsätta ha en stark förmåga inom försvaret och
bibehålla ”konkurrenskraft” behöver landet exportera försvarsmateriel till en ”internationell
marknad” (Proposition 1991/92:174, s. 115). Med hänsyn till att landet har en stark
försvarsindustri med export anses snarare förstärka vår neutralitetsposition snarare än tvärtom
(Proposition 1991/92:174, s. 115–116).

Viktigt att nämna är att Försvarets Fabriksverk (FFV) hävdar att de kan acceptera att avtals sluts
med utländska parter, men det får inte vara mer omfattande än vad som kan motiveras säkerhetsoch försvarspolitiskt”. Denna aspekt kan innebära att en inriktning enbart mot ”marknader”
internationellt inte får ske (Proposition 1991/92:174, s. 142–143). Även om denna formulering
nyanseras av Försvarets Forskningsanstalt (FOA), är det centralt att ett fokus på enbart en
”internationell marknad” inte är godtagbart. Enbart en sådan ”produktion” och resursutveckling
av krigsmateriel som täcker försvarsmakten behov bör finnas (Proposition 1991/92:174, s. 143,
144).

Vad som framgår av denna proposition är att ett skifte mot en mer marknadsinriktad politik
håller på att ske och att EG (nuvarande EU) ”marknaden” undersöks. Det framhävs att Sverige
är i behov av att inrikta sig mot en mer ”internationell marknad”. Neutralitetspositionen hävdas
även här, men inte lika starkt som under 1980-talet, utan snarare berörs det hur
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neutralitetspolitiken inte har direkt påverkan på försvarsexporten (Proposition 1991/92:174, s.
15). Regleringen av export till utländsk ”marknad” fortsätter vara kontrollerad, men med ett
ökat fokus mot ”internationella marknaden” (Hood 1991 4-5; Hood 1995 s. 96; Browaldh et al
2009, s. 8).

Inom kategorin ”kostnadsmedveten och effektiv” inräknas ordet ”kostnad” i propositionen
nämns hur de ökade ”kostnaderna” genom den högteknologiska utvecklingen. Det nämns också
om hur skillnaden mellan teknologin på militär och civilindustri sätter press på Sverige att
samarbeta med andra länder för att få tillgång till högteknologiskt samarbete. Sveriges
säkerhetsbehov gör att landet behöver öka det internationella samarbetet och särskilt mot EUländerna. Begreppet ”produktion” kopplas till behovet av ”fri konkurrens” för att täcka de ökade
”kostnaderna” för försvaret (Proposition 1991/92:174, s. 37–38, 40, 114). Det framgår även att
”produktionen” måste ske i enlighet med Sveriges utrikespolitiska principer (Proposition
1991/92:174, s. 71).
Ordet ”effektivt” nämns i relation till ett behov av ”effektivt” kontrollsystem vid
krigsmaterielproduktion för regeringen och myndighet ska ha kontroll, men inte direkt till en
kontext kopplad till NPM (Proposition 1991/92:174, s. 18, 86–88, 151–152).
Vid ”produktion” nämns det att EG (nuvarande EU) inte har någon gemensam politik kring just
krigsmaterielexport och industrin i stort, utan staterna kan om det behövs, använda sin egen
politik för att skydda sitt lands position (Proposition 1991/92:174, s. 23). Vid ordet
”produktion” nämns även att en specificering av vad som definieras med den typen av varor
som utgör ”krigsmaterielproduktion”, bör utföras. Även begreppsbildningen bör kopplas till
vilken förstörelse tekniken eller ”produkten” kan åstadkomma, eftersom nästan all teknik
annars kunde utgöra krigsmateriel (Proposition 1991/92:174, s. 25–28).

Produkten med förstörelse ska alltså kopplas till inom vilket militärt område den används i
(Proposition 1991/92:174, s. 28–29). Vilket för oss in på ordet ”standardisering” som tillhör
kategorin ”mål och standardisering”. I klassificeringen tas en standardiseringsåtgärd hänsyn till.
Det är nämligen så att EG - rätt nämns ett försök att dela klassificering med andra stater inom
EG. Även om EG inte har en egen klassificering, använder de flesta staterna sig av COCOMförteckningen, ”Muntions list” (Proposition 1991/92:174, s. 30–31). Eftersom det ännu inte
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finns någon gemensam beteckning rekommenderas detta system med hänsyn till
gemensamhetsrätten (Proposition 1991/92:174, s. 30–36). ”Produkter” som inte varit
krigsmateriel innan skulle kunna inkluderas i en sådan begreppsbildning. Standardisering är en
del av NPM och även om ordet inte används är en enad begreppsbildning just tecken på en
standardisering (Proposition 1991/92:174, s. 36). Antydningar på att en standardisering skett,
ökar till följd av en kravspecifikation om skapande av ett ”tekniskt underlag”, som ska användas
vid ”produktionen av krigsmateriel” (Proposition 1991/92:174, s. 102; Hood 1991, s. 4-5; Hood
1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8).

Kategorin ”mål och standardisering” berörs i det följande. De skäl som nämns mot ett samarbete
med ett land, är om de kränker grovt mänskliga rättigheter på ett systematiskt vis, vilket strider
mot utrikespolitiska och ”säkerhetsmål”. Om ett land hamnar i väpnad konflikt kan en stat
undantagsvis ändå få ett tillstånd, under förutsättningen att det är i linje med Sveriges
utrikespolitik och förenligt med den svenska neutraliteten (Proposition 1991/92:174, s. 54–56,
59, 71).

Det nämns om att två experter anlitats för att göra en utredning om försvarsindustrin och
”produktionen”, samt om försvarets ekonomi. Främsta skälet till att behålla industrin är dock
säkerhetspolitiskt och avgörande är inte de ekonomiska aspekterna (Proposition 1991/92:174,
s. 116). Det framkommer av utredningens lagförslag i punkt 2 att ett utlandssamarbete om
utförsel av krigsmateriel inte får strida mot Sveriges utrikespolitiska principer. I samband med
detta nämns ”mål” som inkluderar vår neutralitet i krig och i enlighet med mänskliga rättigheter
(Proposition 1991/92:174, s. 126; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.
8).

Proposition 1992/93:154 om ändring av lag (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa
produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Vid kategorin ”konkurrens” förekom inte några nämnvärda träffar på orden som undersökts.
Däremot vid ”kostnadsmedveten och effektiv” framkom att ordet ”kostnader” närmare
berördes. Utvidgningen av lagen om massförstörelsevapen ska inte ge statsverket fler
”kostnader” än tidigare. Det nämns även att antal ärenden inte anses öka. Fokus är på ärendets
börda och sparsamhet, vilket kan ses som att fokus läggs vid utgifter och omkostnader och
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skulle kunna vara en argumentation som ligger i linje med NPM (Proposition 1992/93:154, s.
25–26).
Ordet ”effektiv” kopplat till NPM berör nyttomaximering och ökat fokus vid vinster.
”Effektivitet” nämns inte i denna proposition med en klar koppling till NPM (Proposition
1992/93:154, s. 22–24). Ordet ”produktion” berör bestämmelser om ”produkter” med dubbla
användningsområden och att dessa ska regleras för att skydda den civila sektorn, samtidigt som
en sådan reglering inte ska vara för ”betungande för den civila sektorn” (Proposition
1992/93:154, s. 16). Vid varken ordet ”produktion” eller ”effektivitet” finns en direkt koppling
till NPM. Även om det finns vissa träffar kring ”kostnader” är det inte självklart huruvida
lagstiftaren använt denna teoribildning vid lagstiftandet i propositionen (Hood 1991 4-5; Hood
1995 s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).
Inom kategorin ”mål och standardisering” berördes inledningsvis ordet ”mål” i relation till
undantagssituationen vid att export tillåts angående luftfarkoster som är obemannade. Det hade
snarare med användningsområdet för farkosten och om den skulle kunna säljas vidare eller
användas i massförstörelsesyfte av mottagarlandet (Proposition 1992/93:154, s. 18–19). Skälen
till prövningen om tillåtelse av export hade främst annan karaktär än ekonomiska skäl och med
andra ord inte fokus på NPM (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).
Målet

från

lagstiftaren

med

utformningen

av

lagen

är

att

”harmonisera

krigsmateriellagstiftningen och massförstörelselagstiftningen, upplåtelse eller överföring av
rätten att tillverka produkt bör kunna dras tillbaka efter regeringen tidigare givit ett
godkännande om avtalet inte ingåtts redan” (Proposition 1992/93:154, s. 24–25). Inte heller
detta mål från lagstiftarens sida har en klar utformning i linje med NPM (Proposition
1992/93:154, s. 8; Hood 1991 4-5; Hood 1995 s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8).
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4.2.2.3 År 2000–2009
Proposition 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter
Förekom inga träffar på några av de ord som karaktäriserar NPM i denna proposition.
Proposition 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Inom kategorin ”konkurrens” undersöktes ordet ”konkurrens”. Det framgick att EUkommission lagt fram ett förslag om förordning år 1998, där kontrollen av export för varor och
en teknik som kan användas vid dubbla användningsområden skulle ersätta en tidigare
förordning. Anledningen till denna förändring berodde på att kommissionen ansåg att
kontrollen som fanns i gemenskapsordningen för den typen av varor gentemot ”tredjeland inte
fungerade på ett tillfredsställande sätt”. För att EU skulle få en ”effektiv” och väl fungerande
ordning för kontroll av exporten måste denna ordning bli starkare och enklare. I den nya
ordningen skulle en politik ligga till grund som stod för ”icke-spridning av
massförstörelsevapen” samtidigt som ”konkurrensen” emellan europeiska aktörer inte skulle bli
”snedvriden” (Proposition 2009/10:205, s. 111). Rådet antog förordningen (EG) nr 1334/2000
(Proposition 2009/10:205, s. 111).
De skäl som regeringen använde som grund för sitt lagförslag var följande och anledningen till
regeringens bedömning som även berörde ordet ”konkurrens” var som beskrivs i följande
stycke. Det gjordes en konsekvensanalys innan förslaget till en ny förordning lades fram av
EU-kommissionen. Syftet med detta förslag var att de ”bördor” som exportörer inom EU märkte
av från EU regleringen skulle ändras så att dessa inte skulle drabbas negativt i ”konkurrensen”
mot exportörer utanför EU. Den mest centrala regelförändringen för att underlätta för EUexportörerna var att nya ”generella gemenskapsexporttillstånd” infördes. Förslaget gick vidare
till att behandlas i rådets arbetsgrupp som ansvarade för ”produkter med dubbla
användningsområden” (Proposition 2009/10:205, s. 112).

Det framgår av EU reglerna att de, tar över nationell rätt och alla nationer inom EU ska ha lika
villkor samt att ”konkurrensen” ska vara densamma för EU-ländernas exportörer.
”Konkurrenslikhet” prioriteras således och huruvida neutralitetspolitiken påverkas eller inte
berörs i propositionen. Utöver ordet ”konkurrens” utgör ”marknaden” ett centralt ord vid
35

kategorin ”konkurrens”. I propositionen framgick att det är främst den ”inre marknaden” inom
EU som berörs och villkoren på denna. Förslaget skulle innebära bland annat ändringar av
lagen (2009:1079) angående ”tjänster på inre marknaden” (Proposition 2009/10:205, s. 3–5,
20). Det framgick även att nationell lag som berör tjänster och varor på den ”inre marknaden”
ska ”unionsrätten” ha företräde (Proposition 2009/10:205, s. 20–21). De nya bestämmelserna
från EU kommer bland annat reglera att tullfrihet ska gälla för export av försvarsmateriel inom
unionen (Proposition 2009/10:205, s. 107–108). Det finns även en regel om förbud mot import
som är ”marknadsstörande” (Proposition 2009/10:205, s. 16–17, 124-125, 413-414).
Kategorin ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” berörs i den följande texten. ”Kostnaderna”
berör vem som ska betala om en vara konfiskeras eller fastnar i tullen samt om
domstolsförfarande drivs mot enskild exportör. Avgifterna för tillsyn av exporten av strategiska
”produkter” ska stå i proportion till de ”kostnader” som företagen orsakar vid inspektionen för
strategiska ”produkter” via ett avgiftssystem (Proposition 2009/10:205, s. 112–113). Om
regeringen utnyttjar bemyndigandena genom föreskrifterna rekommenderas att de
administrativa konsekvenserna för den del av näringslivet som reglerna gäller ska beaktas.
Förslagen rekommenderas att utformas så att företagens administrativa kostnader hålls så låga
som möjligt (Proposition 2009/10:205, s. 113).
I samband med ordet ”effektiv” som även undersöks under detta tema nämns hur EU måste ha
ett ”effektivare” system för kontroll av kärnvapen mot tredje land, vilket ska ske på ett sätt som
inte snedvrider ”konkurrensen mellan europeiska aktörer” (Proposition 2009/10:205, s. 36–37).
En grundtanke är att samarbete mellan staterna ska öka den effektiva ”ordningen” för kontrollen
av exporten (Proposition 2009/10:205, s. 79, 129) Ordet ”effektiv” berör kontrollen av
”produkter” med dubbla användningsområden (Proposition 2009/10: 205, s. 130–131, 136).
Ordet ”produktion” berörs i sammanhang om hur regleringen bör se ut för att förhindra och
begränsa handel med produkter med dubbla användningsområden som kan användas som kemeller kärnvapen. Det framgår att lagstiftarna anser att licenskrav bör finnas för en sådan
”produktion” och en skyldighet att anmäla en sådan ”produktion” (Proposition 2009/10:205, s.
8, 25–29, 38–39, 41, 48–49, 55–57 ff., 93, 98).
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Det som är av intresse är att tekniskt bistånd får bara lämnas till företag som tillverkar och säljer
produkter som kan användas i massförstörelse inom EU men inte utanför (Proposition
2009/10:205, s. 118). En sådan indikation tyder på att ekonomin har avgörande påverkan för
EU-lagstiftningen fastän FN:s konventioner ligger till grund för varför ”produktionen” ska
begränsas, men ett totalförbud ska enbart ske mot tredjeland. För ett sådant agerande som just
beskrivits finns anmälningsplikt för (Proposition 2009/10:205, s. 118, 130). Angående
licenskravet som finns för ”produktion” när det gäller aktörer inom EU, hänvisas även till FNkonventionen som berör att sådan verksamhet ska begränsas. Av intresse är att ett förbud mot
tredje land finns, men däremot ingen argumentation om FN föreskrifter eller dylikt finns med.
Ordet ”produkter” nämns i resolutionen angående produktion, där det nämns att staterna inte
ska ge någon form av stöd till aktörer som inte är statliga i deras försök att bland annat exportera
och ta fram ”produkter” som exempelvis kärn- och kemvapen. Staterna är även skyldiga att i
nationell rätt skapa lagar som är lämpliga i utformningen för att skapa ett förbud mot bland
annat ”produktion” och export från icke statliga aktörer angående ovan beskrivna typer av
vapen. Anledningen till detta kan relateras till försök att motverka terrorism och att personer
ska kunna stötta terrorism ekonomiskt eller på annat sätt (Proposition 2009/10:205, s. 31).

Inom kategorin ”mål och standardisering” mättes bland annat ordet ”mål”. Det framgår det att
målen ska tas hänsyn till och att parterna i sin kontroll av företagen som tilldelas globala
licenser, bör göra vad som är ”rimligt och proportionerligt” (Proposition 2009/10:205, s. 73,
135).

4.2.2.4 År 2010–2016
Proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Kategorin ”konkurrens” har som tidigare nämnts har en central position inom NPM och med en
inriktning mot ”intern marknad”, med tävlings- och kontraktbaserat fokus. I propositionen
nämns ordet ”konkurrens” genom att ”konkurrenskraft” är grunden för EU som handelsunion
(proposition 2010/11:112, s. 21). I relation till ordet ”konkurrens” nämns den ”inre marknaden”
och även att näringsidkare ska erbjudas liknande ”konkurrensvillkor”, vikt läggs på
”tävlingsmomentet” mellan konkurrenter (näringsidkare) (proposition 2010/11:112, s. 23;
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Hood 1991 4-5; Hood 1995 s. 96; Browaldh et al 2009, s.8). Syftet med direktivet var att
utforma en ”konkurrenskraftig” krigsmaterielexport inom unionen där reglerna ska ändras för
att förbättra ”rörligheten av krigsmateriel” (proposition 2010/11:112, s. 108). Regeringens syn
grundar sig även i ambitionen att öka ”konkurrensen” inom den europeiska försvarsindustrin.
Ordet ”marknad” berörs och det framgår att direktivets syfte var att få en väl fungerande sådan
”inre marknad”. Denna syn är i linje med Hoods syn på ”konkurrens” där en tävlingsinriktad
”marknad” är centralt inom kategorin som uppsatsens teoribildning utgår ifrån. Det beskrivs att
kommissionen har haft som syfte att bygga upp en ”intern marknad” inom export av
försvarsmateriel (proposition 2010/11:112, s. 20; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96;
Browaldh et al 2009, s. 8).

En annan indikation från EU lagstiftningen är de gemensamma ”målen” kring den interna
”marknaden” vilket tyder på att NPM-perspektivet påverkat lagstiftarna vid införande av nya
lagen. Under kategorin mål och standardisering nämner Hood att utveckling av delade
standarder för utförande är en del av NPM. Fokus i direktivet är på att förbättra företagens
situation inom den europeiska ”marknaden” genom att ändra och utvärdera reglerna
(proposition 2010/11:112, s. 20–23, 88; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al
2009, s. 8).
Kategorin ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” behandlar ett ökat fokus på disciplin och
sparsamhet vid användande av resurser. I linje med NPM är fokus att försöka begränsa
”kostnaderna” och att dessa inte ska påverka staten då det är en avgiftsfinansierad verksamhet
som inspektionen bedriver och att ”kostnaderna ska finansieras inom befintliga anslagsramar”
(proposition 2010/11:112, s. 107–109). Det nämns även att ”kostnaderna” inte går att uppskatta
i dagsläget vilket skulle tala emot NPM då grunden är att få koll på utgifterna och att ökad
medvetenhet om ”kostnaderna” ska uppnås (proposition 2010/11:112, s. 107). Ytterligare
påstående som talar för en argumentation i linje med NPM är att införandet av certifiering av
företag som handlar med försvarsmateriel ska minska ”kostnaderna” för dessa. Minskningen
kommer att ske då importen av produkterna till Sverige kommer gå snabbare genom införandet
av en gemensam krigsmaterielförteckning, vilket tyder på att gemensamma normer ska införas
med resterande EU länder och ESS-länder. Gemensamma normer mellan samarbetspartners för
att minska ”kostnaderna” och öka vinsterna som är en del av NPM (proposition 2010/11:112,
s. 108–109).
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Ordet ”effektiv” som är en del av samma kategori ”kostnadsmedveten och effektiv” har i denna
proposition snarare med ”effektivitet” kopplade till eventuellt brott som begås i relation till
försvarsmateriel än ekonomiska aspekter i enlighet med NPM (proposition 2010/11:112, s. 80–
82, 102, 116). Däremot ordet ”produktion” i denna proposition berör samarbetsprojektet om
licenser vid överföring av denna typ av produkter och att inte värdet eller mängden ska
begränsas av detta. Denna reglering var till för att öka vinsten, i linje med vad NPM står för.
”Produktionen” nämns även i relation till den fria rörligheten inom EU och att regler från FN
inte strider mot dessa. Det framgår i texten att vissa argument talar både för och emot NPM:s
inflytande. Hänsyn till den fria ”marknaden” för bland annat ”produktion” av försvarsmateriel
med ökat vinstfokus tas upp, vilket talar NPM:s inflytande. En aspekt som talar emot är FN:s
riktlinjer om mänskliga rättigheter och om vissa typer av vapen ska beaktas, men dessa ska
vägas in i bedömningen i relation till marknaden (proposition 2010/11:112, s. 24, 28, 30, 110).

Reglerna har uppluckrats för avtalsslutande för att öka handeln med försvarsmateriel. Inom
NPM är en minskad regelstyrning för att öka handel en grundidé. Sammanfattningsvis styrker
detta att NPM påverkat lagstiftarna, där det finns kopplingar mellan ”effektivitet” och
ekonomisk ”effektivitet” i linje med NPM. När det gäller begreppet ”produktion” finns vissa
kopplingar till NPM som talar för att detta perspektiv har påverkat beslutsfattarna i denna
proposition genom fokus på regellättnad och frihandel (proposition 2010/11:112, s. 8; Hood
1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8)
Ordet ”mål”, som är en del av kategorin ”mål och standardisering” förekommer i propositionen.
Det framhävs att direktivets ”målsättningar” är att direktivets införande ska göras på ett sätt
som uppfyller att den ”inre marknaden” ska ”fungera tillfredställande” (proposition
2010/11:112, s. 88) samt att kommissionen ska följa upp detta. Kategorin berör
”måluppfyllelse” som kopplats till att gemensamma normer och standarder ska följas upp, vilket
indikerar att argumenten från lagstiftarna är i enlighet med NPM. Exempelvis för parter som
producerar dessa typer av produkter kommer det enbart krävas en licensansökan, för
”produktionen” av dessa. Kvantiteten av ”produktionen” behöver enbart redovisas för
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i årsredovisningen (proposition 2010/11:112 s. 46;
Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 88 och 96; Browaldh et al 2009, s.8).
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Ett ökat fokus vid handel och den gemensamma ”marknaden” är genomgående genom hela
propositionen vilket kan indikera att lagstiftarna använder sig av NPM i sina argument (Hood
1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s. 8).

Proposition 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
Inom kategorin ”konkurrens” undersöks ordet ”konkurrens” som nämns vid flertalet gånger i
linje med NPM. Exempelvis Swedacs förfrågan om ”effektiv marknadskontroll” som går utöver
att varorna kan orsaka skador för liv och hälsa, utan även för att se till att företag ska skyddas
mot ”illojal konkurrens” (proposition 2015/16:94, s. 24–26). Lagstiftarna hävdar att
”marknaden” ska skydda företag och användare så att deras intressen tas till vara och att dessa
inte får ”konkurrensnackdelar” (proposition 2015/16:94, s. 26, 29). I propositionen motiveras
de nya reglerna med att de kommer gynna aktörer och ge dem fördel i ”konkurrensen” och att
”inre marknaden” kommer fungera bättre (proposition 2015/16:94, s. 31). Inom NPM nämns
att ”marknadsmekanismerna” ska skydda aktörernas intressen och ”konkurrensen” (Hood 1991
4-5; Hood 1995 s. 96; Browaldth et al 2009, s. 8). Lagstiftarna nämner dock ett behov av
kontrollorgan som följer ”konkurrensvillkor” som är rättvisa. Organen ska se till att skydda
”konkurrensen” för företagen genom att tillämpa regler för sitt förfarande och att bedömningen
inte ska bidra till en onödig ekonomisk belastning för de ansökande företagen (proposition
2015/16: 94, s. 27).
I propositionen nämns att den interna ”marknaden” i sig ger en kontroll över handeln med
försvarsmateriel, vilket överensstämmer med NPM. Har varan godkänts av kontrollorganen
gäller detta godkännande i hela EU och inom ESS länderna samt därmed är den kontrollen som
krävs gjord (proposition 2015/16: 94, s. 9–15 ff.; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96;
Browaldh et al 2009, s.8). De nya reglerna för de ekonomiska aktörerna ska öka deras
”konkurrenskraft” på ”marknaden”. Den ”fria konkurrensen” och ”gemensamma marknaden”
är grunden inom NPM (proposition 2015/16:94, s. 31; Hood 1991 4-5; Hood 1995 s. 96;
Browaldh et al 2009, s. 8).
I kategorin ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” undersöktes ”kostnader” som i propositionen
skrivs om i relation till den gemensamma ”marknaden” och om att de ekonomiska aktörerna
följer direktivets regler kommer dessa gynnas ekonomiskt av regelförändringarna (proposition
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2015/16:94, s. 17). Inom NPM är fokus på minskade omkostnader för aktörerna och ett ökat
fokus vid vinster vilket kan anses överensstämma med lagstiftarnas argument för
lagförändringen (proposition 2015/16:94, s. 31). Även ordet ”effektiv” berörs i propositionen
direkt kopplat till den ”fria marknaden”, vilket stärker indikation för att NPM påverkat
lagstiftarna (proposition 2015/16:94, s. 24, 26; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh
et al 2009, s. 8).
Den sista kategorin som undersökts är ”mål och standardisering”. I direktivet nämns dess
”huvudmål” beröra hur handeln med explosiva varor på den gemensamma ”marknaden” ska
skötas. Vid flertalet tillfällen i direktivet och propositionen nämns att ordet standarder och
behov finns av att de ”gemensamma standarderna” ska undersökas så de efterföljs av anmälda
organ (proposition 2015/16:94; Modul C- ff.). ”Kvalitetsmål” berör också som mätbara
gemensamma standardiserade ”målsättningar” för alla parter. ”Målen” ska ha en gemensam
teknisk standard på den inre ”marknaden”. Gällande ”standard” nämns detta främst i relation
till kvalitén på varorna och skyddet för allmänheten och samtidigt med fokus på hur dessa ska
förenas med en väl fungerande inre ”marknad” (proposition 2015/16:94; ingress 54, Modul C2,
Modul D 3.2; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).

5.
5.1

Slutsats och avslutande diskussion
Slutsats

Fem av Hoods sju kategorier av NPM, har analyserats i arbetet. De tre kategorierna med flest
träffar under tidsperioden i analysenheterna har undersökts närmre genom en kvalitativ
innehållsanalys.

Kategorierna

med

flest

träffar

var

följande

tre;

”konkurrens”,

”kostnadsmedvetenhet och effektiv” samt ”mål och standardisering”. Det har framkommit av
resultaten att delar av NPM influerat politiker vid lagstiftningsarbetet. Genom
innehållsanalysen har påverkan på lagstiftningen påvisats för de tre mest använda kategorierna
av NPM. De resterande två kategorierna med färre träffar var ”självständighet och uppdelning”
samt ”fokus vid resultat”. De senare kategorierna hade inte ett lika klart utslag, vilket talar för
att införandet av NPM inte kan styrkas lika tydligt för dessa två kategorier (Hood 1991 s. 4–5;
Hood 1995 s. 96; Browaldh et al 2009, s.8).
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Frågeställningarna som ställdes i det inledande kapitlet i uppsatsen har besvarats enligt följande:

Har NPM- perspektivet influerat politiker vid lagstiftningsarbetet inom området export av
försvarsmateriel?

När det gäller den första forskningsfrågan visar den kvantitativa delen att det finns indikationer
på att regeringen använt NPM-perspektiv vid lagstiftandet. Det framgår av trendlinjen i figur 1
ovan i 4.1 Kvantitativa undersökningen att förekomsten av sökorden ökar över tid, för den valda
tidsperioden i de undersökta propositionerna. De kategorier som undersökts i den kvalitativa
delen stärker resultatet för de tre kategorierna som undersökts kvalitativt, nämligen
”konkurrens”, ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” samt ”mål och standardisering”. Hur
förändringen har skett besvaras i den andra forskningsfrågan.

Hur ser eventuella förändringarna ut över tid mellan åren 1981–2015/2016?

Genomsnittet av orden indikerar att påverkan av NPM har ökat från cirka en gång per två sidor
i början av undersökningsperioden till så mycket som en och en halv gång på varje sida i slutet
av perioden. Trenden illustreras i figur 1 - Graf över undersökningen mellan år 1981–
2015/2016 under kapitel 4.1 Kvantitativa undersökningen ovan. Det framgår att de ord som
undersökts kvalitativt i de tre mest förekommande kategorierna har olika betydelse beroende
på under vilken tidpunkt inom den undersökta tidsperioden som dessa förekommer.

Utvecklingen över tid visar att under 1980-talet var propositionerna mer kopplade till de
nationella syftena såsom neutralitetspolitiken. Därefter inleddes en förändring under 1990-talet
och framåt, då majoriteten av alla propositioner härstammade från EU och FN. Därmed var
dessa inte lika relaterade till en nationell nivå än som tidigare.

En annan observation av resultaten, som också är det främsta bidraget till ny kunskap på inom
området, gällde de tre kategorierna som undersökts i den kvalitativa innehållsanalysen. Det gick
att utläsa att resultatet över tid för kategorin ”konkurrens” på 1980-talet var kopplat till
neutraliteten. Sverige skulle också vara en oberoende part på ”marknaden” för att fortsätta
kunna vara alliansfria och därmed behövdes exporten ökas för att uppnå detta mål. EU hade
inte under denna tidpunkt påverkan på lagstiftningen på området. I propositionen från år 1991
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framgick det att även om ”konkurrens” inom EU ansågs utgöra en viktig aspekt att ta hänsyn
till i svensk lagstiftning, har inte lagstiftningen inom området export av försvarsmateriel nått
EU-lagstiftningen utan är fortfarande knuten till nationell rätt.

När det gäller kategorin ”konkurrens” kan en skillnad påvisas för hur kategorin behandlades
under 1980-talet tillskillnad från under 2000-talet och under 2010-talet, vilket kan relateras till
utvecklingen som utlästes i den kvantitativa delen. Under 1980-talet berörde denna kategori
främst Sveriges möjlighet till att vara ”konkurrenskraftig” för att kunna upprätthålla den
försvarspolitiska neutralitetspolitiken. Under 1990-talets början framkom att ordet ”marknad”
inom kategorin ”konkurrens” använts i den första propositionen under detta årtionde. Ordet
berördes i samband med att en EU-anpassning nämndes i texten och hur Sverige skulle bli en
del av unionen och dess gemensamma ”marknad”. Det framgick dock att exporten av
försvarsmateriel inte är en del av EU-rätten, utan att detta område reglerades av staterna på
deras nationella nivå. Därmed berördes inte svensk lag av EU-rätten inom exporten av
försvarsmateriel. Under 2000-talet till och med 2010-talet i de propositioner som grundats på
EU-rätt framgick det att orden ”marknad” och ”konkurrens” kunde relateras till försök att
underlätta för en fri gemensam ”marknad” och öka fokuset på den fria ”konkurrensen” inom
denna. I detta skede används inte neutralitetspolitiken längre, utan fokus är på
marknadskrafterna och den ekonomiska utvecklingen på marknaden vilket är i linje med NPM.
En viss förändring över tid går även att utläsa inom kategorin ”mål och standardisering” som
kan tyda på att NPM inverkat på lagstiftarna inom området export av försvarsmateriel. Under
åttiotalet i proposition. 1981/82:196 beskrevs ”målsättningarna” som att de säkerhetspolitiska
målen som skulle läggas störst fokus på och dessa handlade om alliansfrihet och neutralitet i
krig. ”Målsättningarna” berörde främst neutraliteten och även om ekonomiska aspekter samt
teknikutveckling skulle beaktas vid en eventuell export, stod dessa alltid i relation till
neutraliteten och den senare ”målsättningen” ansågs mer viktig. Kategorin ”mål och
standardisering” inom NPM berör måluppfyllelse som kopplas till delade normer och
gemensamma standarder för parterna på ”marknaden” (Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 88 ff.;
Browaldh et al 2009, s. 8).
I proposition 2010/11:112 som grundades på ett EU-direktiv var ”målsättningarna” i att den
inre ”marknaden” fungera på ett tillfredställande vis vid export av försvarsmateriel. Det nämns
i propositionen 2015/16:94 att huvudmålet med direktivet från EU som propositionen baseras
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på, kan relateras till den gemensamma ”marknaden” kring export av försvarsmateriel.
”Målsättningarna” är att utveckla en ”standardisering” för den gemensamma ”marknaden”.
Därmed kan det utläsas att utvecklingen under 2010-talet pekar mot en liknande utveckling för
kategorin ”mål och standardisering” i liknelse med de andra kategorierna som påverkats av
NPM under 2010-talet.

Analysen av propositionerna visar att lagstiftningen inom svensk export av försvarsmateriel
förändrats från att främst vara en nationell reglering till en EU-unionsbaserad lagstiftning, där
regeringen inte har samma inflytande över lagstiftningen. Skiftet mot en främst EU baserad
lagstiftning har även påverkat innebörden av orden som använts i formuleringen av
lagstiftningen. I och med den ändrade innebörden av orden går det att utläsa att dessa ord kan
relateras till kategorierna ”konkurrens”, ”kostnadsmedvetenhet och effektiv” samt ”mål och
standardisering” inom NPM, under den senare delen undersökningsperioden.

5.2

Avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida NPM haft inverkan på regeringens
lagstiftningsarbete kring vapenexport och att undersöka huruvida en eventuell förändring hade
sett ut under tidsperioden år 1981–2015/2016. Studiens två frågeställningar och syfte
besvarades med de använda metoderna, med anknytning till Hoods teoribildning av NPM.
NPM- perspektivet har influerat politiker vid lagstiftningsarbetet inom området export av
försvarsmateriel och förändringarna har skett under den undersökta tidsperioden. Från resultatet
i studien framkom att sedan början mitten av 1990-talet förekom kopplingar till EU, vilket på
2000-talet påverkade lagstiftningen av exporten av försvarsmateriel. Förändringen kunde
utläsas i analysenheterna (propositionerna) genom att fokus ökade i linje med NPM inom de tre
kategorierna; ”konkurrens”, ”mål och standardisering” ”kostnadsmedvetenhet och effektiv”,
vilket var det centrala bidraget som uppsatsen givit i form av ny kunskap.

Det går inte att applicera uppsatsens innehållsanalys direkt på ett annat område, eftersom
studien är anpassad till ämnet export av försvarsmateriel och på grund av att ämnet berör
lagstiftningen inom ett specifikt område. Alla politiska områden behandlas inte med samma
regelverk och reglernas ursprung samt innehåll kan variera, vilket kan påverka kategorierna för
innehållsanalysen. Exempelvis en utökad studie med flera EU-länder skulle kunna möjliggöra
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att resultaten och de kategorierna som använts i metoden i uppsatsen eventuellt kan tillämpas i
andra länder inom EU som inte ingått i undersökningen, inom området export av
försvarsmateriel.

Sverige blev medlemmar i EU år 1995 och utvecklingen har medfört en mer EU baserad
lagstiftning och en ökning av ”konkurrens” och ”marknadsmedvetenhet och effektiv” torde vara
rimlig, då EU i grunden är en handelsunion. NPM har influerat offentlig sektor i Sverige och
andra länder i EU sedan 1980-talet, vilket stärker rimligheten av resultaten att även området
vapenexport påverkats i lagstiftningssammanhang (EU-upplysningen).

I resultaten i figur 1 ovan visas en liten men stabil ökning av genomsnittet träffar per proposition
utifrån de sammanlagda kategorierna. Däremot framgår det att även om den generella trenden
är uppåtgående så finns det propositioner som sticker ut med ytterst lågt genomsnitt. En av
dessa berör strategiska flygtransporter och ämnet är mer begränsat än de andra propositionerna,
där exporten av försvarsmateriel till stor del berörs, vilket kan förklara det låga resultatet. Denna
proposition var grundad på nationell rätt och Nato-samarbete och hade därför ingen direkt
koppling till NPM eller EU. Med hänsyn till att även en kvalitativ analys utförts av materialet
kan en tydligare trend inom lagstiftningen kring export av försvarsmateriel utläsas. Eftersom en
längre tidsperiod har undersökts är ett nollresultat vid ett separat tillfälle inte direkt avgörande
för studiens resultat i sin helhet (proposition 2007/08:56).

Resultaten från studien går inte att jämföra med Ortiz artikel, då detta berörde privata företag
som sålde vapen och inte direkt om lagstiftningen inom export av försvarsmateriel. Eftersom
analysen i denna uppsats utgår från Hoods kategorier och Browaldh och Lindquists översättning
och tolkning av denna, skulle dessa vid första anblicken kunna jämföras med metoden och
framtagandet av resultatet för denna uppsats (Ortiz 2010; Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96;
Browaldh et al 2009, s. 8). Hoods kategorier och Browaldhs och Lindquists tolkning och
översättning utgör utgångspunkten i analysen för denna uppsats, men innehållsanalysen är inte
en exakt densamma som i deras. Liknande indikationer som Browaldhs och Lindquists samt
som Hoods kommit fram till kan inte jämföras till fullo, eftersom dessa undersökte vårdsektorn
och använde sig främst av intervjuer som analysenheter.
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För framtida forskning skulle det vara intressant att se hur utvecklingen sett ut i andra EUländer och en jämförande studie med länder utanför EU skulle även kunna genomföras. En
rekommendation till framtida studier är att främst undersöka de kvalitativa aspekterna, då dessa
antyder mer om utvecklingen och bakgrunden till lagförändringarna i undersökningsmaterialet
till skillnad från enbart den kvantitativa delen. Resultaten av denna studie kan ligga till grund
för framtida forskning, då det saknas studier om NPM och tillämpningen av denna teori inom
svensk export av försvarsmateriel. I framtiden kan även komparativa studier mellan flera olika
staters införande av NPM i ämnet försvarsmaterielexport i relation till varandra utföras.
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7.

Bilaga 1

Ordförklaringar
Disaggregation – uppdelning, självständighet
Greater competition – konkurrens
Model employer – ideal personal
Hands on management - ledarskap
Output measures – resultatfokus
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7.1

Bilaga 2
Tabeller över det genomsnittliga antalet träffar per proposition
År 1981–1989
År

Proposition

Värde

1981

1981/82:196

1,65

1983

1983/84:36

0,68

1987

1987/88:154

1.25

År 1990 – 1999
År

Proposition

Värde

1990

Prop. 1990/1991:97

0,62

1991

Prop. 1991/1992:174

1,32

1992

Prop. 1992/1993:154

0,31

1993

Prop. 1993/1994:176

0,76

1994

Prop. 1994/1995:159

0,42

1995

Prop. 1995/1996:31

0,69

1997

Prop. 1997/1998:68

0,58

År 2000 – 2009
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År

Proposition

Värde

2000

Prop. 2000/2001:09

0,23

2002

Prop. 2002/2003:68

0,87

2007. 1

Prop. 2007/2008: 56

0

2007. 2

Prop. 2007/2008:166

2

2009

Prop. 2009/2010:205

1,50

År 2010 – 2015/2016
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År

Proposition

Värde

2010

Prop 2010/2011:112

0,29

2013

Prop 2013/2014:190

1

2015

Prop. 2015/2016:94

3,47

7.2

Bilaga 3

Tabell 3 - Samlade sökord

Teman

självständig och
uppdelning

konkurrens

kostnadsmedvetenhet
och effektiv

mål och
standardisering

fokus vid resultat

självständig

konkurrens

kostnad

mål

resultat

uppdelning

tävling

effektiv

standard

mäta/mätning

separation

marknad

produktion

expert

ersättning/ersätt

producera

specialisering

lön

Ord
disaggregation

enhet
kostnadscenter
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7.3

Bilaga 4
Tabell 4 – Översättning av Hoods tabell över NPM

Doktrin
Privat sektors egenart/
kännetecken
1. Bolagisering av PS till
företagsliknande enheter
organiserade kring
produkter

2.En mer kontraktbaserad tävlingsinriktad provision
med intern marknad
& säsongskontrakt
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Typiskt
rättfärdigande

Utbyte

Signifikant
operationalisering

Möjliga mätbara
implikationer

Skapande av
hanterbara enheter och
lägga fokus på
Skuldbeläggande
med separation
mellan provision &
produktion för att
skapa antiskräp
lobbying

Tro på gemensam
& inkluderande PS
för att undvika
överlappande &
särskiljande i
tillräkneligheten

Sönderfallande av
enskilda tjänsteanställningar;
hantering från
armslängd &
devalverade
budgetar

Fler enheter
för kostnadscenter

Rivalisering är
nyckeln till lägre
kostnader & bättre
standarder; kontrakt är
nyckeln till
utveckling av
standardiseringar

Icke specificerade
Åtskillnad mellan
primär och sekundär
anställningskontrakt,
offentlig arbetskraft
öppen provisions
basering, koppling mellan
inköp, provision,
produktion för att minska
transaktionskostnad

Ökat fokus på att identifiera
kostnader & förstå kostnadsstrukturer, så att information kan
bli konfidentiellt på ett
kommersiellt plan & så att
samarbetsbeteenden
blir kostsamma
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Beräkningsnormer
från privatsektor

3.Fokus på management Behov att tillämpa
stilar och tekniker från tillräkneliga
redskap från den
privat sektor
privata sektorn till
den offentliga

Fokus på etik från
PS, fixerad lön &
anställningsregler,
ideal arbetsgivare,
centraliserat fokus
vid strukturer kring
anställning, med
anställning för livet

Skift från en dubbel
inbalans, PS
betalning, karriärs
service, icke
ekonomiska
ersättning,
rättigheter till följd
av anställning

4. Ökat fokus på
disciplin & sparsamhet
vid användande av
resurser

Stabil grundbudget
& fastställda normer
minimum standard,
veto från facket

Minskade primära
Mer fokus vid vinster
anställningar, mindre
säkerhet rörande
arbete, mindre
producentvänlig
stil

Behov att skära ned
direkta kostnader,
öka disciplin hos
arbetare, att göra
mer för mindre

Regler vs riktning
5.Ökat fokus på
synligt hands on topstyrt management

6. Explicit formell
mätbara standarder
& mätning av resultat
och framgång
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Tillräknelighet
kräver klara
uppgifter gällande
ansvar, inte
upphörande av
makt

Störst vikt läggs vid
policy kunskaper &
regler, inte vid
aktivt management

Tillräknelighet
Kvalitativa & implicita
betyder klart
standarder & normer
formulerade
uppgifter; effektivitet behövs
fokus på mål

Mer frihet att
agera genom
godtyckligt
maktutförande

Färre generella
proceduriska begränsningar
vid handlande rörande
kontrakt, pengar, personal
tillsammans med ökad
användning av finansiella
data rörande tillräknelig
management

Erosion av eget
management av
professionella

Resultatindikatorer &
revision

7. Större fokus på
kontroll av resultat

Behov av större fokus
på resultat

(Hood 1991, s. 4-5; Hood 1995, s. 96)
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Fokus vid procedur
& kontroll via
samarbete

Resurs & betalnings- Förändrat fokus från
bas med fokus på
detaljerad beräkning
resultat
för specifika aktiviteter
mot bredare
kostnadscenters beräkningar;
som kan inkludera
utsuddande av
likvida medel för
betalning &
aktivitet

