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BESKRIVNING

Alla tillgängliga studier och undersökningar pekar mot att det administrativa arbetet ökar och tar upp allt
mer av arbetstiden för de anställda, inte minst inom offentlig sektor. Det ska dokumenteras, skrivas
rapporter, utvärderingar och planer. Det ska deltas i budgetmöten, ges synpunkter på den nya
kvalitetspolicyn eller så ska anställda utsättas för revisorernas granskande blickar. Det finns otaliga
exempel på klagomål från olika håll från dem som arbetar i offentlig sektor att det administrativa arbetet
tycks öka och stjäl tid från de "vanliga" eller "riktiga" arbetsuppgifterna. Samtidigt sparas det alltmer på
det administrativa stödet i form av sekreterare eller assistenter, vilket gör att administrativt arbete i allt
större omfattning flyttar ut på varje anställd, ett slags "amatörisering" av det administrativa arbetet.I den
här boken diskuteras fenomenet administration och dess förändring. En viktig förklaring till varför
administrationen ökar är de organisationsreformer, kallade New Public Management, som genomförts i
den offentliga sektorn. Det vi ser kan formuleras som ett slags systemfel eller organisationsparadox: Alla
dessa administrativa pålagor och krav gör inte att organisationer fungerar bättre, leder inte till öppenhet
och effektivitet i samhället i stort, utan leder i stället till att vi riskerar att administrera oss till döds.
Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver
forskning om förvaltningen, uppdragsutbildning och som verkar för kvalificerade möten mellan forskning
och praktik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Anders Forssell Uppsala universitet Anders Ivarsson Westerberg ...

"New Public Management bidrar till att administrationssamhället breder ut sig." Administrationen ökar i
offentliga organisationer. Detta riskerar leda till att ...

Administrationssamhället | Stockholms Stadsbibliotek

Administrationssamhället Anders Forssell Uppsala universitet Anders Ivarsson Westerberg Södertörns
högskola

Support | Axiell Media

För att försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt har vi samlat vanligt förekommande frågor nedan. Innan
du öppnar ett nytt support-ärende ber vi dig ...
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ADMINISTRATIONSSAMHÄLLET
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