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New Public Management 
�  “Företagifiering" eller "marknadsorientering” – 

management-orienterad utveckling av 
verksamheter och tjänster. Stor spridning under 
90-talet där man började utgå från det privata 
näringslivets organisationsformer och 
värdegrunder. Marknadstänk, konkurrens, 
effektivitet och kvalitet ställdes i centrum.  

�  Visioner, effektivitet och kärnverksamhet ledord. 

�  Från styrningsidealet “byråkrati” till 
styrningsidealet “marknad” 

�  Huvudsaklinga syftet bestod i att nå ökad 
effektivitet, mer service-orientering, mindre 
politisk styrning, ökad valfrihet och lägre skatter. 3 



Ökad konkurrens 
�  Generellt inneburit stora organisatoriska 

förändringar (I vissa fall t ex släppa monopol och 
blir en konkurrerande aktör jmfr. Tex SJ -> 
Banverket/Trafikverket) 

�  Visa att de “skapar värde för 
pengarna” (konkurrens om offentliga medel) 

�  Kommuner konkurrerar om invånarantal och om att 
attrahera företagsverksamhet 

�  Fler valmöjligheter: ex skola, äldrevård, 
fritidsverksamheter 

�  De anställda – individuell lönesättning, ökat eget 
ansvarstagande  4 



Marknadsföringens roll (e-
förvaltning) 

�  “Marknadsföring handlar om att tillgodose 
kundernas behov bättre än konkurrenterna och 
att göra detta på ett sätt som är lönsamt.” 

 
�  “Marknadsföring innefattar alla aktiviteter som 

behövs för att utveckla, kommunicera, leverera 
och utbyta kundanpassade varor och tjänster 
som ger mervärde till kunder, ägare och 
samhället i stort” (sid 104) 

�  Information och kommunikation allt viktigare i 
förvaltningsverksamheter 
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Varför marknadsföring? 
�  Marknadsföring anses behövas för att: 
◦  Skapa identitet och synlighet,  
◦  skapa “stolthet” för representerat ansvarområdet. 
◦  behålla gamla och locka nya kunder/användare/

invånare 
◦   attrahera företagare, 
◦   skapa förtroende,  
◦  attrahera och behålla arbetskraft, 
◦   stå sig starkare i nya konkurrenssituationer,  
◦  Skapa starkt varumärke, Tex vilka egenskaper/

värden/visioner kommunicerar denna kommun/
myndighet? 
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Problem och utmaningar 
�  Offentlig sektors marknadsföring fokuserar på 

tjänster och tjänsteproduktion (interna behov, tex 
effektivisera arbetssätt) istället för 
värdeskapande för kund 

�  Användning av offentliga e-tjänster fortfarande 
relativt låg 

�  Tjänsteleverantörer utgår från egna idéer om 
behov hos medborgare eller organisation snarare 
än faktiska behov 

�  Fråga om kommunikation och påverkansverktyg 
hanteras/används – nå ut med info om tjänst - 
rätt budskap, rätt medium för rätt segment? 

�  Det saknas kompetens, mandat och resurser i 
verksamheten för att hantera en marknads-
föringsorientering 
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Problem och utmaningar 
� Marknadsföring i sig kan mötas med 

skeptisism (manipulativt, 
exploaterande) 

� Eller felanvänds (ses synonymt med 
reklam, kampanjer) 

� Eller missuppfattas (kundorientering 
misslyckas förstå verkliga behov) 

� Eller utgår från felaktiga grunder – 
ibland har man fokuserat på 
kostnadsminskningar framför 
mervärde 
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Möta kund och behov 
� Segmentering – erbjudanden 

anpassas olika målgrupper/
målmarknader 

� Positionering – tydlighet och 
konsekvens kring målmarknad och 
förståelse kring konkurrensfördelar. 
Kopplat till image/varumärke, dvs hur 
organisationen kommer uppfattas av 
omvärlden. 
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Utveckling av offentliga 
tjänster 
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Interna 
behov/ 
problem 

Teknik 
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Frågor att ta med sig 
�  Följande frågor (baserade på denna och föregående 

föreläsning) kan ni ta med er i bakhuvudet under ert arbete med 
inlämningsuppgifterna.  

�  Hur tillmötesgås e-deltagande? 
�  Är användaren främst kund eller medborgare i mötet med 

myndigheten/tjänsten? 
�  Kan tjänsten förstås som “demokratiserande”  - och hur 

görs detta? 
�  Hur märks det att man jobbar med 

marknadsföringstekniker?  
�  Verkar marknadsföringen vara effektiv? För vem? 
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För den intresserade 
 
�  Exempel på “misslyckande” med e-tjänsten I Kronoberg län: “Mina 

vårdkontakter” – inslag häromdagen i radio. Om ni är intresserade 
lyssna på inslaget (knappt 2 min). Kulkanske också att jämföra med 
rapportering om tjänstens framgång pga god marknadsföring i 
Örebro län.  

�  Den ännu mer intresserade kan googla på “Mina vårdkontakter i 
sveriges radio” och analysera nyhetsrubrikerna. Ger en intressant 
inblick i aspekter som tagits upp I denna föreläsning. 

�  Ingen succé för bokning av vårdtider via nätet     (1:43 min) - P4 
Kronoberg 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=106&artikel=6021703 

�  Fler i Örebro län kontaktar vården via nätet (1:43 min) - P4 Örebro 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=159&artikel=5535529 
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