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SAMMANFATTNING

Under 1990-talet har den offentliga sektorn influerats av marknadsreformer som New Public 

Management och principer såsom Beställar- utförarmodellen (BUM), främst för att sänka 

kostnader och uppnå effektivitet. BUM är en av de principer som främst fått fotfäste i 

Sveriges offentligt styrda verksamheter som exempelvis Hälso- och sjukvården. När modellen 

infördes i Region Skåne var det viktigaste målet var att skilja på beställare och utförare för att 

uppnå en effektivare styrning av Hälso- och sjukvården. Beställarnas uppgift blev att 

formulera målen för verksamheten medan utförarnas uppgift blev att bedriva verksamheten i 

enlighet med dessa mål. En effektivare beställarstyrning uppnås enligt styrmodellen genom 

kontrakt, där avtal skrivs mellan parterna angående om produktion och kostnader och genom 

budgetering. Det offentliga skall utgå och beakta ett antal demokrativärden såsom 

demokratisk styrning och insyn och rättsäkerhet men således innebär implementering av 

marknadsreformer att även ekonomiska riktlinjer påverkar då karven på effektivitet ökar. 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt studera om förändring av styrstrukturen i Region Skåne 

har fört med sig för stort fokus och prioritering av ekonomivärden samt ifall dessa värden har 

fått företräde över demokrativärden. För att utföra min studie har jag valt att ställa upp en 

frågeställning: Har förändring av styrstrukturen mot BUM påverkat hur effektivitetaspekten, 

rättsäkerhetsaspekten och demokratiaspekten utvärderas, ges någon aspekt och dess värden 

företräde framför det andra? 

Resultatet av min studie visar att ekonomivärden såsom kostnadseffektivitet har stort fokus 

vilket kanske kan anses ofrånkomligt, men att den befintliga beställarstyrningen i Region 

Skåne inte medfört att ekonomiaspekten har fått företräde över demokratiaspekten. Emellertid 

visar studien att det finns svårigheter med att uppfylla värden inom demokratiaspekten. 

Ytterligare framkommer det att rättsäkerhetsaspekten däremot inte prioriteras i lika hög grad, 

även om det tas hänsyn till värden inom såväl ekonomi- som demokratiaspekten. 

Nyckelord: Demokrati, effektivitet och rättsäkerhet, New Public Management, Beställar-

utförarmodellen, “Förvaltningstrilemmat”  



2

INNEHÅLL

1. INLEDNING 3

1.1 Syfte och frågeställningar 4

1.2 Avgränsningar 5

1.3 Metod och material 5

1.4 Disposition 7

2. TEORETISK REFERENSRAM 8

2.1 ”Förvaltningstrilemmat” 8

          2.1.1 Demokrati 9

          2.1.2 Politisk demokrati 10

          2.1.3 Rättsäkerhet 12

          2.2 New Public Management 12

          2.2.1 Beställar- utförarmodellen 13

         2.2.2 Effektivitetsfokus 15

3. UTVECKLINGEN AV MARKNADSREFORMER 17

3.1 Hälso- och sjukvården i Region Skåne 17

4. ETT ”FÖRVALTNINGSTRILEMMA”?                      20

       4.1 Granskning av effekten av förändrad politisk organisation 20

        4.2 Granskning av konkurrensutsättning och budgetstyrning 21

        4.3 Granskning av avtal med externa vårdgivare 21

        4.4 Granskning av styrmodellens fortsatta utveckling 22

5. ANALYS 23

5.1 SLUTSATSER 25

Käll- och litteraturförteckning 27



3

1. INLEDNING 

Förändringar av offentlig förvaltning och dess verksamhet har på senare tid influerats av 

termer som konkurrens och effektivitet, vilka hämtats från ekonomiska teorier om 

marknadens funktionssätt för att påverka och omdefiniera verksamheten. Utgångspunkten för 

den offentliga förvaltningen är att dess verksamhet skall präglas av demokrativärden, där det 

är nödvändigt att det finns möjlighet till ansvarsutkrävning och insyn i verksamheten. Även 

ständig kontroll och granskning av förvaltningens verksamhet förtydligar och klargör 

politiska processer och beslut. I den litteratur jag har tagit del av framförs en oro över att de 

förändringarna som har skett de senaste decennierna har fört med sig stor fokus och 

prioritering av ekonomivärden och således medfört underminering av demokrativärden. Dock 

uttrycks det också att det inte är ett problem att rationalitetstänkandet får uttryckas, tvärtom 

effektivitet kan vara en nödvändig inställning i den offentliga sektorn, exempelvis effektivare 

nyttjande av resurser. Det är emellertid försumligheten mot demokrativärden som utgör ett 

problem. ”Förvaltningstrilemmat” använder jag mig av för att beskriva förvaltningen och hur 

det uppstår en dragkamp mellan värden såsom demokrati, rättsäkerhet samt effektivitet vid 

införande av marknadsreformer. Förvaltningen har till uppgift att bereda och implementera 

politikernas beslut och representera politikernas vilja och därmed beakta vissa värden. Den 

traditionella förvaltningen har haft dessa värden som standard för den offentliga 

verksamheten, men i samband med att marknadsreformer fått större fokus är det inte säkert att 

dessa värden är omedelbart överförbara. 

Ett exempel där det utförts marknadsreformer är den svenska Hälso- och sjukvården, där en 

stor del av de reformer som genomförts har varit hämtade från New public management 

(NPM). Reformens syfte är att skapa valfrihet och ett ökat inflytande för dem som efterfrågar 

servicen och även ett effektivare nyttjande av offentliga resurser. Marknadsinslagen inom den 

sociala tjänstesektorn har även fört med sig att det offentliga monopolet av välfärdstjänster i 

Sverige har ersatts av en mångfald huvudmän. NPM är ingen enhetlig modell utan består av 

flera olika grundläggande principer, bland annat framhävs förändring av den traditionellt 

styrda offentliga förvaltningen, med idéer och ingrepp från privat sektor. Reformen 

förespråkar att den offentliga verksamheten kan effektiviseras samtidigt som den traditionella 

politiska styrningen förändras i samband med särskiljande mellan beställare, utförare och 

användare/ brukare (Björk m fl., 2003,114–116; Almqvist, 2006, 11).
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En princip inom NPM som fått fotfäste i Sverige är Beställar- utförarmodellen (BUM). BUM 

kom att utvecklas under 1980-talet och innebär att politikerrollen förändrats på så sätt att 

beställare och utförare, som tidigare hade utgjort tydligare sammanlänkande enheter, skiljs åt. 

Detta innebär ett annorlunda sätt att styra den offentliga sektorns verksamhet (Nordgren, 

2003, 63-64). Under de senaste årtiondena har tillämpningen av kontrakt ökat inom den 

offentliga verksamheten. BUM är ett exempel på en styrmodell som bygger på styrning 

genom kontrakt, vilket också kommit att bli ett sätt att styra hälso- och sjukvårdens 

verksamhet så att den bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt (Brinkmo, 2003, 8). Det betecknar 

styrning av verksamhet som utförs av externa entreprenörer eller interna utförarenheter 

baserat på överenskommelser i form av avtal. Relationen mellan beställare och utförare 

regleras i kontraktet, vilket innebär tidigare styrning inom offentlig verksamhet genom regler 

och föreskrifter ersätts av ett mer uttalat ansvarsförhållande, där bägge de kontrakterade 

parternas uppgifter och krav specificeras i skriftlig form (Blomqvist & Rothstein, 2000, 

53). Region Skåne har varit framträdande vad gäller att reformera och omstrukturera, i och med 

detta har regionen utvecklats och förändrats både ekonomiskt, demografiskt och politiskt. Här har 

bland annat en av NPM:s principer, BUM tillämpats. I och med implementeringen av BUM i 

Region Skåne, har det skett flera förändringar i den offentliga förvaltningens verksamhet. Har 

förändringarna i region Skåne medfört att någon aspekt av "förvaltningstrilemmat" har fått 

företräde över andra?  

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida förändringen av styrstrukturen inom regionen 

har medfört att någon aspekt av "förvaltningstrilemmat" har fått företräde över andra. Syftet 

uppfylls genom att studera utvärderingsrapporterna utförda av region Skåne.  

Följaktligen avser uppsatsen att besvara följande frågeställning

 Har förändring av styrstrukturen mot BUM påverkat hur effektivitetaspekten, 

rättsäkerhetsaspekten och demokratiaspekten utvärderas, ges någon aspekt och dess 

värden företräde över det andra? 
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1.2 Avgränsningar

För att begränsa mig inom New Public Management kommer jag att fokusera på Beställar-

utförarmodellen. Jag har även gjort en avgränsning av mitt val av demokratiska värden och 

lagt fokus på politisk demokrati och värden som representeras där såsom insyn, politisk 

styrning och ansvarsutkrävande. Gällande ekonomiaspekten har jag gjort en avgränsning 

genom att främst lägga fokus på termen effektivitet. Jag har även gjort en avgränsning vid val 

av demokrativärden, och försökt välja begrepp som i litteratur och studier visat sig kan 

komma i konflikt med NPM reformer. Jag har även valt att göra en geografiskavgränsning 

genom att inrikta min undersökning på Region Skåne, detta eftersom regionen har varit 

framträdande vad gäller att reformera och omstrukturerar sin offentliga verksamhet samt 

eftersom beställar- utförarmodellen har haft stort genomslag i regionen, även om termen för 

modellen idag har förändrats till uppdragsgivare och vårdgivare. Den skarpare avgränsningen 

till att endast omfatta Hälso- och sjukvården beror på att den offentliga sektorn är för 

omfattande för att beröra all verksamhet, men också eftersom hälso- och sjukvården utgör ett 

bra exempel på hur BUM tillämpas i regionen.

1.3 Metod och material

Metodvalet karaktäriseras av en kvalitativ ansats, där fokus ligger på tolkning av textens 

innebörd. För att hitta relevant material till uppsatsen används därför huvudsakligen litteratur. 

Det är svårt att hitta litteratur som är heltäckande och representativ eftersom utvecklingen av 

NPM och BUM varierar inom den offentliga sektorn men dock är det material jag har hittat 

relevant för min uppsats. Dessutom används internetkällor samt utvärderingsrapporter. 

Politik som organisation (Shirin Ahlbäck, Anders Sannerstedt, red Bo Rothsetin, 2001) och 

Demokratins väktare (Lennart Lundquist, 1998) kommer användas för att ge relevant och 

tillförlitlig teori för att belysa den politiska demokratin. Ytterligare relevant information är 

hämtad från Välfärdens organisering och demokratin - en analys av New Public Management 

(Lena Agewall, 2005) och Medborgardemokrati och eliterna (Lennart Lundquist, 2001). För 

att göra en beskrivning av New Public Management och Beställar- utförarmodellen kommer 

jag använda Organisationsteori (Christensen m.fl., 2004), (P. Blomqvists och B. Rothsteins, 

2000) bok Välfärdsstatens nya ansikte – Demokrati och marknadsreformer inom den 

offentliga sektorn, Välfärdens organisering, Demokratin - en analys av New Public 

Management (Lena Agevall, 2005) och (Christine Blomquists, 1996) bok I marknadens 
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namn: mångtydiga reformer i svenska kommuner.  Slutligen används även Questioning The 

New Public Management (Dent m.fl. 2004) och (Almqvists, 2006) bok New public 

management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll och (Britt-Marie Brinkmos 

rapport, 2003) Inverkan av organisatorisk styrning i primärvården. 

Material till empirin hämtas från ett antal utvärderingsrapporter om reformen, det vill säga 

förändringen av styrstrukturen. Rapporterna ger en bild av hur problematiken kring 

marknadsreformerna undersökts empiriskt och därför besvarar syftet och frågeställningen. 

Granskningsrapporterna har utförts av Region Skåne och dessa kommer jag ta del av genom 

att använda mig av www.skane.se. Jag har gjort en avgränsning av antalet rapporter till att 

göra ett strategiskt urval utifrån de rapporter som har skrivits mellan 2003-2008. Mitt 

strategiska urval kommer att styras utav mina undersökningsvariabler såsom, den förändrade 

politiska styrningen i Region Skåne, ansvars- och rollfördelning mellan olika aktörer, 

effektiviseringsåtgärder samt granskning av uppföljning och insyn. 

Utvärderingsrapport nummer (2004:20) beskriver konkurrensutsättningen utav 

öppenvårdspsykiatri i Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt och sydvästra Skånes 

sjukvårdsdistrikt, och har genomförts av KPMG på uppdrag av revisorerna i region Skåne. 

Granskningsrapport (2008:5) har utförts av Ernst & Young AB, vars syfte var att bedöma hur 

Region Skåne arbetar med avtalsprocessen avseende externa vårdgivare. Rapport (2007:25) 

avser att granska styrmodellens utveckling och det interna budgetarbetet samt incitament 

avseende för produktivitet utifrån sex sjukhus och tre primärvårdsförvaltningar, och 

genomfördes av Svanell Konsult AB på uppdrag av revisorerna. Utvärderingsrapport 

(2005:53) granskar budgethantering inom hälso- och sjukvård.  På uppdrag av revisorerna 

genomförde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB under 2003/2004 en granskning av i 

vilken utsträckning budgeten ute i hälso- och sjukvården. Granskningen omfattade då 

samtliga förvaltningsdrivna sjukhus och verksamheterna ortopedi, röntgen och ögon. Slutligen 

granskar utvärderingsrapporterna (2008:8) och (2008:10) vilken inverkan förändringar av den 

politiska och tjänstemannaorganisationen har haft på den politiska styrningen och 

ansvarsfördelningen. Syftet med granskningarna var att få underlag för att bedöma om arbetet 

med de förändringarna har organiserats, planerats och genomförts på ett sätt som har gett de 

resultat som förväntats utifrån Regionens politiska beslut.

Underlag för analys och bedömningar i utvärderingsrapporterna bygger på dokumentstudier 

och intervjuer med berörda aktörer och intressenter, vilka utförts av revisorerna i Region 

http://www.skane.se
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Skåne. Utvärderingsrapporterna i uppsatsen används som andrahandskällor vilket därmed 

innebär att källkritik är viktigt för att bedöma källornas trovärdighet. Konsekvensen med att 

använda sig av andrahandskällor är att det inte alltid ger lika grundläggande information som 

förstahandskällor, dock har dessa källor granskats och analyserats kritiskt utifrån hur aktuell 

informationen är, vilka de delaktiga aktörerna är, vilket syfte som finns i rapporterna samt hur 

tillgänglig kontaktinformationen och länkarna till rapporterna är. Ytligare är 

utvärderingsrapporterna pålitliga som andrahandskällor eftersom de utförts av Region Skånes 

revisorer som har fullmäktiges uppdrag att årligen oberoende granska och ansvarspröva all

verksamhet. Dock tar revisorerna ställning till innehållet i rapporterna först när det processats 

inom Region Skåne, vilket ytterligare förstärker kvalitet och pålitlighet i 

utvärderingsrapporterna. 

1.4 Disposition 

För att skapa förståelse för uppsatsens centrala begrepp innan jag presenterar den problematik 

som jag funnit bland litterära studier, kommer kapitel 2 att behandla min teoretiska 

referensram, New Public Management och ”Förvaltningstrilemmat”. Kapitlet innehåller även 

en beskrivning av Beställar- utförarmodellen och begrepp såsom effektivitet, politisk 

demokrati och rättsäkerhet. Kapitel 3 ger en beskrivning av BUM:s utveckling inom Hälso-

och sjukvården i Region Skåne samt dess utformning i Regionen. Kapitel 4 behandlar de

utvärderingsrapporter som utförts mellan 2003-2008 i regionen. Slutligen kapitel 5, där syftet 

besvaras och materialet analyseras, samt slutliga reflektioner på problematiken ges.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska referensram presenteras, såväl 

”förvaltningstrilemat” som New Public Management. Kapitlet kommer även att innehålla en 

redogörelse av beställar- utförarmodellen och begreppet kostnadseffektivitet, samt av 

demokrati och rättsäkerhet.  

2.1 ”Förvaltningstrilemmat”

Det huvudsakliga syftet för den offentliga förvaltningen är att se till att de folkvalda 

politikernas beslut genomförs. Politikerna ska ta ansvar inför väljarna samt fatta beslut medan 

tjänstemännen på förvaltningarna skall genomföra de beslut som fattats för att åstadkomma 

resultat. Detta innebär att den offentliga förvaltningens uppdrag är att realisera de styrandes 

vilja i handling, och har därvid att beakta ett antal värden (Lundquist, 1992, 55).  

Förvaltningen skall utgå från grundläggande krav såsom demokratisk styrning, insyn, 

ansvarsutkrävande samt rättsäkerhet. Rättsäkerheten innebär att förvaltningen även ska utgå 

från att vara professionell och garantera en korrekt handläggning av ärenden som rör 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Emellertid påverkas förvaltningen även av 

ekonomiska riktlinjer där motstående värden är effektivitet, produktivitet samt funktionell 

rationalitet (Lundquist, 1992, 60-62). 

Eftersom politiken präglas av omfattande mål som kräver särskild kunskap, är förvaltningens 

funktion och arbete väsentligt för att implementeringen skall fungera. Förvaltningen ställs 

inför olika uppmaningar när den agerar, detta medför att förvaltningen framstår både som 

politikernas förlängda arm och som representant för sin egen verksamhet. Förvaltningen 

utsätts för en dragkamp mellan olika krav, roller och förväntningar som måste uppfyllas. 

Lundquist refererar till denna dragkamp som ”Förvaltningstrilemmat”, där kraven på 

effektivitet, demokrati och rättsäkerhet kan utgör denna kamp. Syftet med ett värde som 

effektivitet och ekonomi är att förvaltningen skall genomgå förändringar som ska bidra till 

ökad kostnadseffektiviteten och göra förvaltningen på det hela taget mer likt ett privat företag. 

Dragkampen utgörs av att dessa värden utmanar den politiska processen, vilken domineras 

istället de demokratiska värdena rättssäkerhet och politisk demokrati (Ibid., 76).

Rättsäkerheten har en viktig funktion inom den offentliga förvaltningen. Att arbeta inom 

förvaltningen innebär en skyldighet att följa och vara väktare av konstitutionella principer och 
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lagen. Rättsäkerheten i en offentlig förvaltning består av flera nivåer av demokratiska krav, 

dessa nivåer av rättsäkerheten innebär att förvaltningen bör styra och kontrolleras på så sätt så 

att dessa krav uppfylls (Lundquist, 1998, 102). 

”Förvaltningnstrilemmat” väcker frågor om förvaltningens relation gentemot politiker och det 

demokratiska systemet. Hur denna relation uppfattas är kopplad till olika värderingar om 

förvaltningens roll och funktion i styrelseskicket. Inom den politiska sfären intar den 

offentliga förvaltningen två roller. Förvaltningen med rollen som ett handlande organ har 

möjlighet att påverka politikers utfall exempelvis genom beredning och verkställighet. 

Således intar förvaltningen också en roll där detta handlingsutrymme begränsas eftersom 

handlingsutrymmet är mer eller mindre, ett resultat av politiska beslut. Folkviljans 

förverkligande och representativitet är utgångsvärdet, därför är förvaltningens 

överensstämmelse med uppdragsgivarna av väsentlighet (Lundquist, 1992, 69). Den 

marknadsstyrda förvaltningen däremot är en serviceproducent där effektivitet är ett 

överordnat värde. Den viktigaste styrsignalen blir istället den enskilde kundens efterfrågan. 

Förvaltningens förebild är företaget, där marknadsidéer såsom exempelvis effektivt och 

konkurrens är viktiga värden (Björk m.fl., 2003, 20). 

Uppfattas förvaltningen som ett instrument för den politiska demokratin kommer lyhördheten 

gentemot den demokratiska folkviljan i första hand. Om förvaltningen istället uppfattas som 

en serviceproducent ersätts kravet på representativitet som det huvudsakliga syftet snarare 

mot den centrala frågan om produktionseffektivitet. Detta innebär att det finns olika 

uppfattningar om vad som bör utgöra förvaltningens grund och vad som representerar en 

framgångsrik förvaltning (Christensen m.fl., 2005,197). 

2.1.1 DEMOKRATI

Att precist definiera ett teoretiskt begrepp som demokrati kan vara omtvistligt eftersom 

demokratidoktrinen är omfattande och ringa enhetlig.  Lundquist beskriver demokratin utifrån 

substanskrav och processkrav. Substanskraven utgör politiska demokratin och inbegriper 

lagens krav, politikernas vilja och folkets vilja. Processkraven omfattar allmänna val, 

medborgardeltagande, öppenhet och fri- och rättigheter. Processkraven är de primära kraven 

som måste uppfyllas för att substanskraven skall erhålla betydelse och demokratisk 

legitimitet. Substanskraven utgör de demokrativärden som styr den offentliga verksamheten, 

vilket innebär att det offentliga ska tillgodose politikers vilja, folkets vilja och slutligen 

rättsäkerheten (Lundquist 1998, 90-91). Jag avgränsar mina val demokrativärden till att endast 
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innefatta substanskravet nämligen den politiska demokratin och rättsäkerheten. För att 

beskriva den politiska demokratin kommer jag även belysa ännu tre demokratiska fundament, 

politiskstyrning, ansvarsutkrävning och möjligheten till insyn, vilka har stark koppling till 

politisk demokrati.  

2.1.2 Politisk demokrati 

Politisk demokrati utgör styrningen av den politiska processen, där politiker har som uppgift 

att se till att medborgarnas vilja genomdrivs. Politikerna har rollen som medborgarnas 

ställföreträdare vilket innebär att de är medborgarnas representanter samt förtroendemän. 

Genom val har medborgarna delegerat makten till politikerna som därmed skall representera 

dem (Agevall, 2005, 37). Politisk styrning av offentlig förvaltning är en förutsättning för att 

politikerna ska kunna ta sitt ansvar inför medborgarna. Förvaltningen skall i enlighet med den 

svenska demokratidoktrinen beakta politikers vilja och implementera deras beslut. Den 

politiska styrningen innebär således en möjlighet för politikerna att påverka till vilken grad 

deras vilja efterföljs i verksamheten (Lundquist, 1998, 91-92; Lundquist 1992, 3). På så sätt 

får inte förvaltningen, ta över politikers och medborgarnas suveränitet i den demokratiska 

processen (Agevall, 2005, 41-42). 

Även om politikerna har ansvaret för en verksamhet kan det finnas svårigheter med den 

politiska styrningen, exempelvis när politiska beslut skall implementeras. På så sätt kan deras 

möjlighet att exempelvis påverka verksamhetens utformning begränsas. En anledning kan 

vara att det är den operativa personalen, tjänstemännens handlingar är det som representerar 

verksamheten som till stor del styrs av profession och inte politik (Blomqvist & Rothstein, 

2000, 16). Hälso- och sjukvården präglas av en stor profession vilket skapar en komplex 

organisation som försvårar den politiska styrningen av verksamheten (Sannerstedt, 2001, 41-

43).

I ett demokratiskt system är möjligheten till ansvarsutkrävning ett viktigt verktyg, eftersom 

makt innebär ansvar och skyldighet att försäkra att en viss verksamhet fungerar. Medborgarna 

har möjligheten att ställa krav på makthavarna som de har delegerat makten till genom val och 

därmed tillkommer en skyldighet för politiker att ta ansvar för hur förtroende hanteras 

(Agevall, 2005, 37).  Således innebär inte ansvar att man nödvändigtvis har makten över 

något. Ansvarighet innebär att man tar på sig skulden även om man inte har haft direkt 

påverkan eller inflytande i händelsen. Det vill säga politiskt ansvar innebär att det inte sätts 
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någon skillnad mellan de som “ansvarar” för något och den som “är ansvarig” (Ahlbäck, 

2001, 289). 

Enligt Ahlbäck finns det tre förutsättningar som är nödvändiga vid ansvarsutkrävning. 

Ahlbäck belyser först och främst att det skall finnas tydliga ansvarsroller. Att kunna utkräva 

ansvar förutsätter även att det finns en tydlig ansvarsfördelning, man bör veta vem man ska 

vända sig till för att kunna utkräva ansvar. Ansvarsutkrävning blir således ett verktyg som 

används vid behov av kontroll. Dock är det svårt att tydligt utkräva ansvar i en komplex 

offentlig förvaltning och i synnerhet inom en verksamhet som sjukvården. Otydliga 

ansvarsroller kan också innebära att ansvar saknas helt eftersom det då kan finnas en 

möjlighet att hänvisa ansvaret vidare (Ibid., 292-293). 

Ytterligare en förutsättning är att det finns kunskap om hur förvaltningen fungerar för att 

ansvar skall kunna utkrävas. De folkvalda måste exempelvis i detta fall ha kunskaper om 

hälso- och sjukvårdsverksamheten. Tjänstemännen måste gentemot politikerna föra vidare 

information för att det ska finnas underlag för beslut och övervägande. Ytterligare krävs att 

det finns möjlighet till uppföljning av verksamheten och att organisationen präglas av 

transparens (Ibid., 294-296)

Slutligen belyser Ahlbäck även vikten av funktioner för att kunna utkräva ansvar. Dessa kan 

vara olika slags bindande sanktioner som riktas mot de ansvariga. Ansvarsutkrävning av en 

offentlig förvaltning utgörs av mekanismer som exempelvis lagar och rättsregler, men i de fall 

då verksamheten lämnat den offentliga regin och alternativa huvudmän delegerats ansvaret 

påträffas andra möjliga mekanismer exempelvis kontrakt/avtal (Ibid., 297-298).

Den politiska demokratin förutsätter även att det finns möjlighet till insyn i den offentliga 

verksamheten. Det innebär att det skall finnas öppenhet inom förvaltningens verksamhet, 

vilket har en lång tradition inom den offentliga sektorn. Med öppenhet definieras inte bara 

politikers möjlighet till insyn i förvaltningen, utan även för medborgare och andra 

intressenter. Möjligheten till insyn bidrar till att det finns en förutsättning till 

ansvarsutkrävning och att med större säkerhet kunna vända sig till rätt aktör som 

ansvarsutkrävningen skall riktas mot. Den representativa demokratin har en lång tradition i 

den svenska politiken och därför är möjligheten till ansvarsutkrävning och insyn i 

förvaltningens verksamhet ett grundläggande begrepp (Ahlbäck, 2001, 102)
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2.1.3 Rättsäkerhet 

Inom den politiska demokratin har även lagen och rättssäkerheten stor roll. De som arbetar 

inom förvaltningen har som plikt att följa, men även i viss mån vara väktare, av de 

konstitutionella principer och lagen. De skall även upprätthålla en professionell standard. 

Vilket medför det finns ett behov av att följa både regler och plikter.  Rättssäkerheten som 

värde har flera avsnitt och framför bland annat att medborgaren skall ha ”garanti för verkliga 

rättigheter och mot rättskränkningar”. Rättsäkerheten skall ytterligare garantera att 

medborgarna kan känna en trygghet mot att inte behandlas med partiskhet eller godtycklighet 

i ärenden. Dessa rättigheter innebär att även en förvaltning eller myndighet skall kontrolleras 

så att de uppfyller dessa krav (Lundquist, 1998, 102).  

2.2 New Public Management

De förändringar som har skett i offentlig förvaltning under de senaste två decenniernas brukar 

karaktäriseras som New Public Management (NPM). NPM är ingen enhetlig modell utan 

består av flera olika grundläggande principer, exempelvis betonas förändring av den 

traditionellt styrda offentliga förvaltningen, med reformidéer och åtgärder från privat sektor. 

Tanken är att uppnå högre effektvitet med mål som besparingar och nyttoeffekter samtidigt 

som man erhåller högre kvalitet (Christensen m.fl., 2004, 158-181). Principer hämtade från 

marknaden skall visa vad medborgarna, som betraktas som kunder vill ha. Genom att använda 

sig av marknaden kan medborgarna visa sina preferenser, istället för att använda traditionella 

politiska beslutsvägar. Utgångspunkten är att det offentliga måste göras mer effektivt, och det 

kan göras genom att idéer från det privata introduceras i offentliga organisationer, därför finns 

behov av såväl idéer från det privata som det privata i sig (Björk m.fl., 2003, 114-116; 

Agevall, 2005, 11). 

Inom reformen ses framförallt alternativa aktörer som förebilder, en mångfald av aktörer 

tillåts att utföra offentlig verksamhet (Almqvist, 2006, 11). Uppgifter som tidigare varit 

förbehållet politikerna överlämnas till alternativa aktörer. Nordgren (2003, 68) refererar till 

två amerikanska förespråkare för marknadsstyrning, John Gaebler och Ted Osborne som talar 

om att New Public Management inom den offentliga sektorn kan liknas vid entreprenörskap. 

Även Blomqvist & Rothstein (2000, 52) refererar till John Gaebler och Ted Osborne, som 

menar att idén om styrningens innehåll kan sammanfattas som att politikernas uppgift ytterst 

blir att ”styra, inte ro”. NPM gör gällande en förändrad syn på den politiska styrningen där en 



13

uppdelning mellan politik och förvaltning görs. En annan viktig komponent inom reformen är 

att försöka tona ner skillnaderna mellan det offentliga och privata och framhäva att 

organisations- och styrningsmodeller från privat sektor kan överföras till det offentliga. 

Genom att den offentliga sektorn allt mer riktar sig mot det privata suddas gränser ut och 

erfarenheter kan därför utbytas. Det offentliga och privata har viktiga gemensamma drag och 

kan därför läggas under samma regelverk och organiseras utifrån gemensamma principer, 

dock konstateras också att de båda sektorerna har olika uppdrag (Christensen m.fl., 2004, 14). 

2.2.1 Beställar- utförarmodellen

Beställar- utförarmodellen (BUM) kan ses som en del av NPM- diskkursen och kom att 

utvecklas under 1980-talet ur National Health System (NHS) i England som kritik mot den 

samlade förvaltningen. Sedan 1990-talet har modellen utvecklats i diverse olika former runt 

om i Sverige (Brinkmo, 2003, 14-15). BMU innebär att både den politiska företrädarrollen 

och styrningsrollen förändras så att man kan uppnå en effektivare politisk styrning. Beställar-

utförarmodellen skapar därmed nya relationer som måste fungera för att modellen ska vara 

framgångsrik. Modellen förutsätter att de tjänster som beställs kan definieras och prissättas så 

att kunderna därmed skall ha möjligheten att göra fria val av vårdproducenter. Beställare kan 

vara lokala myndigheter, politiker och utförarna självständiga stiftelser. Utförarna är de som 

bestämmer hur beställningen produceras och får därmed ett produktansvar, vilket också ökar 

fokus på ekonomin. Utöver beställare och utförare finns en tredje aktör nämligen finansiären, 

som ger i uppdrag åt beställaren att köpa den produkt som efterfrågas. Således är det centrala 

politiker i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige som har rollen som finansiärer för 

hälso- och sjukvården (Hallin m.fl., 2003, 19). Uppdelning av ansvaret mellan beställare och 

utförare bygger på en definition av verksamhetens uppdrag i form av formella kontrakt 

(Nordgren, 2003, 63-64). Att skilja mellan beställare och utförare innebär att 

huvuduppgifterna i den samlade förvaltningen separeras. Uppgiften att formulera mål för 

verksamheten och att utföra arbetet separeras organisatoriskt (Blomqvist & Rothstein, 2000, 

52-53)

BUM bygger på tre utgångsvärden, först att separera politik och produktion, för det andra att 

skapa konkurrens och för det tredje att förändra politikerrollen. Modellen medför att nya 

roller inom det politiska systemet skapas. De politiskt ansvariga lämnar rollen att själva stå för 

och reglera hela produktionen av offentliga tjänster. Istället tillåts en mångfald aktörer, 
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inklusive privata entreprenörer, utföra tjänsterna för den ansvariga politiska nivåns och 

medborgarnas räkning. Den politiska rollen blir då att dela ut offentliga uppdrag och 

ekonomiskt ersätta de producenter som tilldelas uppdragen. Genom att fortsätta finansiera 

produktionen genom skatter kan verksamheten dock liksom tidigare till viss del fortfarande 

styras av politikerna (Blomquist, 1996, 188-190; Hallin, 2003, 95-97). 

Inom BUM är målet att stärka politikernas roll som företrädare för medborgarna medan den 

politiska styrningsrollen skiljs från den utförande verksamheten. Företrädarrollen är tänkt att 

förändras genom att beställarna och politikerna i större utsträckning knyter kontakter med 

medborgarna. Beställarna förväntas att utifrån medborgarnas behov prioritera och beställa 

hälso- och sjukvårdstjänster (Hallin, 2003, 97). Rollfördelningen ska medverka till att 

beställarna skall samverka smidigare med utförarna. Dock påpekas att det kan finnas 

svårigheter med att reda roller och ansvar i politiska system som separerar beställare och 

utförare (Brinkmo, 2003, 14-16). Således är det oklart huruvida separationen mellan beställare 

och utförare totalt sätt stärker eller försvagar den politiska kontrollen över sjukvården 

(Blomqvist & Rothstein, 2000, 206).

I BUM är den fria marknaden idealbilden, där fri konkurrens råder och där full information 

om alternativen finns, vilket skall leda till lägre priser på varor och tjänster. Det har dock visat 

sig att det är svårt att uppnå fri konkurrens i offentlig verksamhet och då framförallt i 

sjukvården (Nordgren, 2003, 63).

Ytterligare ett förhållande som kan förändras i samband med BUM är att det blir lättare att 

utsätta den interna bedrivna verksamhetens för konkurrens (Ibid., 97). BUM är ett exempel på 

en styrmodell som bygger på styrning genom kontrakt/ avtal, vilket också kommit att bli ett 

sätt att styra exempelvis hälso- och sjukvårdens verksamhet så att den bedrivs på ett 

kostnadseffektivt sätt samt att lösa den oklara ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän (Brinkmo, 2003, 8; Blomquist, 1996,172). Relationen mellan beställare och 

utförare regleras i kontraktet, vilket innebär tidigare styrning inom offentlig verksamhet 

genom regler och föreskrifter ersätts av ett mer uttalat ansvarsförhållande, där bägge de 

kontrakterade parternas uppgifter och åläggande specificeras i skriftlig form (Blomqvist & 

Rothstein, 2000, 53). Beställaren ska härigenom ha fokus på vilka tjänster som skall utföras 

medan utföraren på hur dessa skall utföras. Marknaden ska bidra till att utföraren strävar efter 

att producera på ett sätt som gör dem till ett konkurrens kraftigt alternativ. Det blir tydligare 

för beställaren att vända sig till flera alternativa producenter, vilket kopplas samman med 
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strävan efter ökad konkurrens.  En vanlig uppfattning är att utkontraktering i sig ska minska 

kostnader genom att fler aktörer är delaktiga, aktörer som är duktigare på management, 

exempelvis som har bättre produktionstekniker (Almqvist, 2006, 55; Hallin, 2003, 97).  

De fördelar som generellt brukar framföras i samband med att en offentlig verksamhet 

utkontrakteras, är bland annat möjligheten till specialisering. Detta innebär att man har 

möjlighet att lägga fokus på kärnverksamheten och därmed låta andra leverantörer ta hand om 

de mindre delarna av verksamheten. Slutligen framförs även flexibiliteten som en fördel i 

samband med utkontraktering. Flexibilitet handlar om självbestämmande, vilket innebär att 

organisationen skall ha möjligheten att själv bestämma hur mycket ska beställas av andra 

leverantörer (Almqvist, 2006, 55)  

Kontraktens utformning är av vikt för att modellen skall fungera. Om inte kontrakten och 

rollfördelningen är tillräckligt tydliga finns risk för att de olika aktörerna tycker att det som 

inte är tydligt definierat och specificerat i kontrakten inte är deras ansvar. Detta bidrar till en 

ökad risk i och med att det ger en utväg för olika aktörer att frånsäga sig sitt ansvar. Otydlig 

rollfördelning kan även leda till konflikter som kan vara kostnadskrävande. Vid 

avtalsförfarande är det viktigaste att beställaren har bra kompetens om verksamhet och 

tjänster, detta för att säkerställa bra beställningar.  Framförallt är detta av stor betydelse när 

det gäller avtal kring sjukvårdsverksamhet som är extra komplicerad. Kontraktering till 

privata vårdgivare anses vara lättare att styra eftersom kontraktet annars, om utföraren är 

offentlig, saknar juridisk styrka. Vilket beror på att beställare och utförare har samma 

juridiska huvudman (Hallin m.fl., 2003, 108-109; Almqvist, 2006, 55). 

Tillämpningen av utkontraktering av offentlig verksamhet har kritiserats bland annat på grund 

att det gjorts gällande att det kan finnas svårigheter med kontroll och ansvarsutkrävning. 

Exempelvis att upphandling av offentlig verksamhet främst sätter fokus på ekonomisk 

effektivitet och därmed inte uppfyller andra krav såsom möjlighet till uppföljning och kontroll 

av avtalet (Bryntse, 2000, 8-19).

2.2.2 Effektivitetsfokus 

I samband med beställar- utförarmodellen är ekonomiska mål ett väsentligt inslag, 

utgångspunkten ligger i att uppnå högsta möjliga effektivisering för minsta möjliga kostnad. 

Att sänka kostnaderna och höja effektiviseringen kopplas till utförande, verkställande och 

planering av en verksamhet (Blomquist, 2006, 191-192).



16

Det är tre värden som representerar ekonomiaspekten, nämligen rationalitet, effektivitet 

(kostnadseffektivitet) och produktivitet. Med rationalitet avses att välja de medel som på bästa 

sätt leder till att effektiva målsättningar uppnås. Rationalismen har efter hand mött motstånd, 

eftersom politik inte anses skall utformas utifrån “vetenskapliga” behov utan snarare av 

demokratiska krav. Dock intar rationalisering fortfarande en stark position i det offentliga 

tänkandet (Lundquist, 1992, 61). Produktivitet däremot definieras som förhållandet mellan 

insatta resurser och utförda resultat. Det innebär således att produktivitet uppnås när man 

producerar mycket till hög kvalitet med en liten insats resurser. Effektvitet definieras utifrån 

kostnader och måluppfyllelse, en lägre kostnad vid högre måluppfyllelse ger högre 

effektivitet. För att nå effektivisering är det budgetering som används, vilket kopplas till 

utförande, verkställande och planering. Kritik mot budgetering är det anses finnas en risk med 

att minska budgeten för verksamheter som har svårare att klarar sig med en begränsad budget. 

Budgetering innebär att en offentlig verksamhet förväntas uppnå ett visst resultat och med en 

reglerad budget. Ett exempel på sådan verksamhet är hälso- och sjukvården, där efterfrågan på 

vård och människors behov är konstant och inte kan avgöras utifrån budget. För stor fokus på 

effektivitets- och produktivitetsmått skapar också en risk för att siffrorna får för stort fokus 

och tar över de andra värdena såsom demokrati (Ibid., 60-62). 

Offentlig verksamhet förutsätter att det är lyhördheten gentemot den demokratiska folkviljan 

som är avgörande i första hand, då denna förutsättning istället ersätts med målet att uppnå 

kostnadseffektivitet uppstår en dragkamp mellan demokrati- och ekonomiaspekten 

(Christensen m.fl., 2005, 197).  En grundläggande princip i det offentliga är att samtliga 

värden alltid skall beaktas. Demokrativärden är lika viktiga som ekonomivärden och omvänt, 

emellertid finns det ingen given prioritering mellan värdena. Detta försvåras ytterligare av 

implementering av marknadsreformer i det offentliga, då kostnadseffektivt och produktivt har 

främst prioritering. 

"Förvaltningstrilemmat" utgörs inte av att det finns ett intresse och fokus för ekonomivärden i 

det offentliga, eftersom det offentliga måste fungera rationellt. "Trilemmat" utgörs snarare av 

den ensidighet med vilken ekonomivärdena betonas. Det vill säga då politisk demokrati i 

större utsträckning förfaller att inte angå den offentliga förvaltningen (Lundquist, 1992, 136). 
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3. UTVECKLING AV MARKNADSREFORMER 

Detta kapitel behandlar utvecklingen av marknadsreformer i Region Skåne och ger också 
en skildring av den förändrade styrstrukturen i regionen. 

3.1  Hälso- och sjukvården i Region Skåne 

Målet för den svenska hälso- och sjukvården finns reglerad i sjukvårdslagen från 1983 där 

utgångspunkten är ”en god hälsa och en vård på lika villkor” Det innebär ett ansvar för hälso-

och sjukvårdsverksamheten att erhålla tillgänglig vård på lika villkor till dem som behöver 

vård, samt ansvar för att skapa en god hälsa hos hela befolkningen. Skälet till att lägga 

ansvaret av sjukvårdens verksamhet inom den offentliga sektorn är vikten av att ha en 

demokratiskt förankrad styrning av vården. Iden med att lägga ansvaret på landstingen och 

regionerna är att uppfylla målet med att vården skall anpassas till de särskilda förhållandena 

som råder i varje del av landet (Internet 1). 

Hälso- och sjukvården betraktas som en komplex verksamhet som är svår att erhålla ansvar 

och styrning över. I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvården fördelat mellan stat, 

landsting och kommuner, där huvuddelen ligger på landstinget. Andra aktörer som styr och 

har ansvar över verksamheten är exempelvis alternativa huvudmän såsom privata 

vårdproducenter. Landstingets organisering av sjukvården delas in på tre nivåer, politisk, 

förvaltnings- och verksamhetsnivå. Den politiska nivån utgörs av Landstingsfullmäktige och 

landstingsstyrelsen. De flesta landsting har en traditionell förvaltningsorganisation, med en 

förvaltningschef som är ansvarig inför en politisk tillsatt nämnd. Andra landsting har däremot 

övergått till BUM som medför marknadsinfluerad politiskstyrning, vilket förändrar politisk 

organisering och styrning av hälso- och sjukvårdens verksamhet så att fler aktörer är 

influerade i styrningen (Hallin m.fl., 2003, 39).

Marknadsreformer såsom NPM innebär att det offentliga måste utveckla andra former av 

utveckling för politisk styrning och organisation (Lundquist, 1998, 128). År 1997 bildades ett 

enat Skåne Län genom en sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstad län, med 

Malmö som residentstad. Fram till dess var ansvaret uppdelat mellan tre huvudmän, 

Malmöhus län, Kristianstad län och Malmö Stad. Det nybildade Region Skåne fick på så sätt 

huvudmannaskapet över hela den skånska sjukvårdsorganisationen. Idag utförs primärvården 

både i offentlig och av privata vårdgivare som upphandlas av Region Skåne genom avtal. Av 
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de tio sjukhusen i Skåne drivs nio i offentlig regi och ett sjukhus drivs privat efter 

upphandling (Internet 2).  

Sammanslagningen innebar att BUM infördes som styrmodell 98/99, och man började 

särskilja mellan beställare och utförare av offentlig hälso- och sjukvård. Efter 

sammanslagningen fick distriktsnämnderna ansvaret för såväl primärvården som den sjukvård 

som bedrevs vid sjukhusen i distriktet. Distriktsnämnderna gav, inom ramen för sitt 

budgetansvar, specifika vårduppdrag till de landstingsdrivna enheterna samt upphandlade och 

slöt avtal med privata vårdgivare. Utgångspunkten för distriktsnämndernas existens var att de 

skulle granska ifall sjukvården erbjöd medborgarna god hälsa och sjukvård. Utöver detta var 

nämndens arbetsuppgifter även att utgöra den huvudsaliga nivån av kommunikation mellan 

verksamheten och politikerna, nämnderna utgjorde den grundläggande nivån mellan 

verksamheten, politikerna och politiska beslut. Distriktsnämndernas roll som 

producentstyrelser för sjukhusvården roll var formellt sett svag, men i praktiken ändå inte 

obetydlig. Ägarrollen för den egna verksamheten låg hos Regionstyrelsen, medan Hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN) var beställare ur ett regionalt perspektiv. För närsjukvården gjorde 

HSN dock enbart övergripande beställningar som omfattade total dimensionering och 

inriktning (Internet 3; Internet 5).  

Emellertid avskaffades distriktsnämnderna år 2006, och Hälso- och sjukvårdsnämnden 

övertog beställarrollen och fick på så vis ansvar för dimensionering och prioritering av hela 

sjukvården. Nämnden skulle enligt stadgan ”besluta om uppdrag till samtliga interna 

vårdgivare, samt vid behov upphandla och teckna avtal om vårdtjänster med externa 

vårdgivare”. Inom den nya nämnden inrättades dock även ett avtalsutskott som delegerats 

ansvaret att besluta om avtal med privata vårdgivare (Internet 5).

Avtalen med privata vårdgivare tecknas enligt avtalsmallen ”Förutsättningar för 

Ackreditering och avtal för vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2009”. Även fyra 

regionala beredningar inrättades, vilka skulle företräda medborgarna och bevaka deras 

tillgänglighet till service inom verksamhetsområdena. Exempelvis inrättades 

Närsjukvårdsberedningen som ett nytt beredningsorgan under Hälso- och sjukvårdsnämnden 

för att klara dialogen med kommunerna och upprätthålla den nödvändiga lokal förankringen 

av närsjukvården. Ytterligare inrättades Vårdproduktionsberedningen, vars uppgift blev att 

bereda och samordna frågor som gäller styrningen av Region Skånes egna producenter inom 

hälso- och sjukvården, bland annat frågor gällande uppföljning och effektivitet. Detta skulle 
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förstärka möjlighet till styrning och uppföljningen inom Hälso- och sjukvården, och slutligen 

föll nu ägarrollen formellt sett helt på Regionstyrelsen. Det är främst den ekonomiska 

aspekten som påverkat valet att implementera BUM som en ny styrmodell för offentlig 

verksamhet, förändringar skulle ske i dåvarande politiska styrningens utformning och struktur 

samt organisation för att bättre uppfylla kraven på effektivitet och konkurrens. Den offentliga 

verksamheten skulle struktureras på ett nytt sätt för att lättare bygga in element för effektivitet 

och därmed underlätta för konkurrens. Modellen skulle också innebära att det uppnås bättre 

politisk styrning av hälso- och sjukvården. Genom att göra en uppdelning av beställare, 

utförare samt leverantör och finansiär skulle rollerna mellan politiker och tjänstemän renodlas 

(Internet 5). 

Begreppen i modellen har idag förändrats och beskrivs som uppdragsgivare och vårdgivare. 

Syfte med förändringen var tona ner fokus på marknaden och den privata sektorn, men i 

praktiken har modellen och principerna behållits. Idag har Region Skåne en beställar-

utförarmodell som är central för hela regionen. Beställarsidan består av Hälso- och 

sjukvårdsnämnden och dess ordförande Henrik Hammar och på utförarsidan finns 

produktionsberedningen som led av Catharina Blixen- Finecke. 
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4.  ETT ”FÖRVALTNINGSTRILEMMA”?

I detta kapitel kommer utvärderingsrapporter från Region Skåne behandlas, för att göra en 

återknytning till uppsatsens teoretiska referensram. Utvärderingsrapporterna om den 

förändrade styrstrukturen är mångfacetterade och undersöker flera olika faktorer. Därför har 

jag studerat rapporterna utifrån såväl NPM och ekonomiaspekten som demokratiskaspekten 

och rättsäkerhet samt värden såsom ansvarsutkrävande, insyn. För att strukturerar min studie 

av förändrad styrstruktur kommer jag utgå från rapporter vars utgångspunkt utgörs av 

ekonomiaspekten, rättsäkerhetsaspekten och demokratiaspekten.  

4.1 Granskning av effekten av förändrad politisk och tjänstemannaorganisation

Granskningsrapporterna (2008:8) och 2008:10) hade som syfte att undersöka hur förändringar 

av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen, har kommit att påverka den 

politikska styrningen och ansvarsfördelningen.

Utvärderingarna visar att det framförallt fanns problem i ansvarsfördelningen i den politiska 

organisationen vilket medförde svårigheter för insyn. Ytterligare framfördes kritik mot den 

brist av insyn i de politiska organ som fanns placerade under nämnden och regionstyrelsen. 

Rapporten belyser att detta påverkar intressenters möjlighet till insyn i verksamheten. Bland 

annat förändrades regionstyrelsens ansvar, vilket resulterade i att hälso- och 

sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen överlappade varandras befogenheter. Nämnden hade 

en beställarroll genom att ansvara över prioriteringar och beslut om uppdrag i hela sjukvården 

medan Regionstyrelsen var ägare av vården och hade som roll att ansvara för styrning, 

ledning och samordning av verksamheten. Dessa överlappade varandra och nämndens roll 

förminskades och underställdes styrelsen. Även beredningarnas uppgift, att utgöra en länk 

mellan politiker, medborgare och tjänstemän i förvaltningen kom att granskas, med avseende 

på det hur relationen mellan dessa nivåer egentligen fungerade. Uppgiften att utgöra en länk 

mellan politiker och medborgare var enligt granskningen svårt att genomföra, på grund av 

beredningens otydliga roll och eftersom beredningen saknar legitimitet i beslutsfattande. Den 

otydliga rollfördelningen i såväl den politiska organisationen som tjänstmannaorganisationen 

innebar att en ny omorganisation utfördes, vilket medförde att målet med att förtydliga de 

båda organens roll åstadkoms. Nämnden fick som roll att besluta över de övergripande 

uppdragen i förvaltningen och Regionstyrelsen roll blev att besluta om de mer detaljerade 

frågorna (Internet 5).
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4.2 Granskning av konkurrensutsättning och budgetstyrning

Budgeteringen enligt BUM är starkt knuten till det utförande som en viss verksamhet förvänts 

utföra. Flera mekanismer används för att maximera effektiviteten och samtidigt som 

kvaliteten maximeras. De mekanismer som främst används för att uppnå kostnadseffektivitet 

och maximering av vinst är konkurrensutsättning och utförsäljning av verksamhet. I rapport 

(2004:20) utförs en granskning av själva kostnadseffektiviteten.

I granskningsrapportens utredning av utförsäljning undersöks inte endast vinstdrivande och 

ekonomiska värden, utan även upphandlingsprocessen och uppföljning av fastställda krav. 

Dock framförs det att det finns brister i upphandlingsprocessen, men att den ändå utfördes 

skickligt. I rapporten undersöks även uppföljningen utav upphandling med privata aktörer. I 

Gällande uppföljningen finns brister eftersom den avtalade tiden för uppföljning, vilket är var 

tredje månad, inte efterföljs. Det uttrycks även att de privata aktörernas utförande skiljde sig 

från den offentliga på ett såväl positivt som negativt sätt. I negativ bemärkelse genom att 

åtagandet av svårare sjukpatienter inte skedde i samma utsträckning hos de privata aktörerna

som inom det offentliga, och i positiv bemärkelse eftersom det konstateras att kvaliteten hade 

höjts, och patienter hade bättre tillgänglighet och fick effektivare vård. Det framförs även att 

syftet med utkontraktering av verksamheten hade uppfyllts eftersom produktionen av servicen 

var effektivare (Internet 5).

Utvärderingsrapporten (2005:53) granskar budgethantering inom hälso- och sjukvård. I 

rapporten framfös att styrning utifrån budget har ersatt den ursprungliga styrningen som 

utgjordes av resultat och prestationer, vilket innebär att det har skett en förändring från 

resultatorienterat budgetering till rambudgetering. Ytterligare framförs att det finns en positiv 

inställning till budget som styrmedel i Hälso- och sjukvården, för att det därmed skapas 

tydligare ramar och riktlinjer för verksamheten (Internet 5).

4.3   Granskning av hantering av avtal med externa vårdigvare 

Granskningsrapporten (2008:5) omfattade flera avtal som hade tecknats med privata 

vårdgivare och ville visa om verksamhetens arbete organiseras, planeras och genomförs 

utifrån regionens politiska beslut. Ett urval av dessa avtal har granskats för att undersöka hur 

uppföljningen av avtalen utförs.
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Granskningen konstaterar att det finns vissa brister i avtalsarbetet och att det därför behövs 

bättre organisation gällande avtalshantering med externa vårdgivare. Det framförs att 

upphandlingsarbetet genomförs rätt men att insynen beträffande avtalen bör utökas. Samtidigt 

konstateras att de avtalsmallar som har tagits fram för privata vårdgivare, inte används eller 

att det förekommer variationer i de avtal som tecknats, trots att avtalsmallarna är väl 

strukturerade. Det framförs även att olika krav ställs beträffande möjligheten till uppföljning 

av verksamheten. Endast i ett mindre antal avtal har möjlighet till uppföljning och insyn av 

såväl avtal som verksamhet reglerats. 

Ytterligare klargör granskningen att det är svårt att utreda vårdgivarens verksamhet utifrån 

den insamlade dokumentationen, vilket beror på att vårdgivarna inte erhåller någon 

återkoppling på det material som skall redovisas. Granskningen visar även att den 

dokumentation som skall redovisas enligt avtalet inte alltid skickas in eller efterfrågas av 

avtalshandläggaren. Gällande insyn i verksamheten, framförs det i granskningen att det saknas 

tydliga rutiner för uppföljningsarbetet, samt att information som krävs för uppföljning inte 

alltid samlas in. Emellertid framförs även att ett arbete kring att utveckla en effektivare 

modell för uppföljning har inletts (Internet 5).

4.4 Granskning av Styrmodellens fortsatta utveckling - styrning av hälso- och 

sjukvården 

Rapporten (2007:25) visar att synpunkter gällande utvecklingen av styrmodellen i tidigare 

granskningar har beaktats och att det skett en bättre kommunikation kring uppdragens 

utformning. Det framgår även att rollfördelningen mellan beställare och utförare inte än nu är 

tydliga i alla led, skärskilt sedan införandet av den nya tjänstemannaorganisationen. Detta har 

påverkat dialogen och arbetet med att formulera uppdragen negativt.  

Utöver detta framförs i utvärderingsrapporten att det behövs ett tydligare ledarskap med en 

fungerande ledningsstruktur på alla nivåer, där styrmodellen blir ledningens verktyg och stöd i 

ledarskapet, för att styrmodellen skall bli fulländad och inte verkningslös. Granskningen var 

även konstruktiv genom att visa att det finns ett behov av att tydliggöra roller, 

arbetsfördelning samt mandat, detta för att rikta uppmärksamheten på det avstånd som finns 

mellan politiker och förvaltningen (Internet 5).
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5. ANALYS 

Huruvida har då förändringen av styrstrukturen inom regionen har medfört att någon aspekt 

av "förvaltningstrilemmat" har fått företräde över andra, är det ekonomivärden såsom 

kostnadseffektivitet och vinst eller har de demokrativärden fortfarande främst prioritering? Å 

ena sidan står emellertid förebilden för den offentliga förvaltning influerad av NPM och dess 

principer, vilket på det hela taget syftar att göra det offentliga mera likt ett privat företag för 

att öka kostnadseffektiviteten. Å andra sidan utmanas dessa värden av den andra förebilden,

som utgör det demokratiska värdena såsom rättssäkerhet och politisk demokrati. Detta innebär 

att det finns skilda uppfattningar kring vad man bör handla och utgå ifrån inom offentlig 

verksamhet. 

Öppenhet och insyn i den offentliga verksamheten bidrar till förutsägbarhet, tillförlit och 

medverkan. De granskningsrapporter som utgör uppsatsens empiri konstaterar att 

ansvarsutkrävning och kraven på tydlig ansvarsfördelning sätter sin prägel i det offentliga. I 

rapporterna som är väldigt konstruktiva, framförs kritik på såväl otydlig ansvarsfördelning i 

den offentliga verksamheten som att förbättringar bör ske gällande möjligheten till insyn och 

uppföljning för politiker, medborgare och andra intressenter. Utifrån den första 

granskningsrapporten som har studerats (2008:08) Granskning av den nya politiska 

organisationen, framkommer det här att införandet av styrmodellen inte inneburit att det inte 

främst är de ekonomiska aspekterna såsom kostnadseffektivitet som fått utvärderas. Även om 

granskningen har som syfte att belysa vilka effekter styrmodellen haft på främst effektivitet, 

framförs även effekter på demokrativärden, såväl politisk styrning som ansvarsfördelningen i 

rapporten. Framförallt presenteras det i rapporten att ansvarfördelningen måste förbättras för 

att minska de svårigheter som finns för möjligheten till insyn i verksamheten för exempelvis 

medborgare. Politikers och medborgares möjlighet till insyn är en förutsättning för den 

politiska demokratin, Ahlbäck belyser bland annat att det måste finnas öppenhet och tydliga 

ansvarsfördelning för att insynen skall vara möjlig. Den politiska styrningen och ansvars- och 

rollfördelningen undersöks även i rapporten Granskning av Styrmodellens fortsatta utveckling 

- styrning av hälso- och sjukvården (2007:25). Här kan det fastställas att det finns fokus på 

den demokratiska aspekten, och att aspekten är av betydelse. Detta eftersom syftet med 

utvärderingsrapporten är att rikta uppmärksamhet på det avstånd som finns mellan politiker 

och förvaltningen. 
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Utifrån min studie kan det även klargöras att effektivitet i mångt och mycket inte alltid endast

rör den ekonomiska aspekten det vill säga kostnadseffektivitet. Istället refereras effektivitet 

även utifrån en demokratisk synvinkel. Exempelvis framförs att dålig roll- och 

ansvarsfördelning kan bidra till ineffektivitet. Det vill säga att marknadsreformer inte behöver

bidra till effektivitet i de fall man främst försöker säkerställa det ekonomiska, det är således 

även viktigt att förvaltningen uppfyller demokratiaspekten för att betraktas som effektiv. 

Detta kan även konstateras i utvärderingsrapport (2005:53) som granskar budgetering som 

styrmedel för att uppnå kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården. Rapporten är inriktad på 

att undersöka budgeten och den ekonomiska effektiviseringen i vården men granskningen 

erhåller ändå en djupare studie av verksamheten och hur den i sig kan effektiviseras som 

organisation. Även granskningsrapport (2004:20), studerar främst kostnadseffektivitet, genom 

att konkurrensutsättningen utav öppenvårdspsykiatri undersöks, men inte heller här sätts all 

fokus kring kostnadseffektivitet. Granskningsrapportens undersökning av utförsäljning, 

konstaterar att det inte endast är vinstdrivande och ekonomiska värden som undersöks, utan 

även själva upphandlingsprocessen, det vill säga möjligheten till insyn och efterföljning av 

krav sätts också i fokus. Möjligheten till insyn är en viktig komponent för att för att erhålla 

information om hur verksamheten fungerar och för att få kännedom om eventuella 

felaktigheter. Exempelvis framförs det i rapporten att det finns brister i 

upphandlingsprocessen med de privata aktörerna samt att det går att finna brister i roll- och 

ansvarsfördelningen, vilket försvårar möjligheten till insyn. 

Dessutom har jag tagit del av rapporten (2008:5) hantering av avtal med externa vårdgivare i 

Regionen, som syftar till att undersöka hur uppföljning av avtalen utförs för att studera ifall 

avtalen genomförs utifrån Regionens politiska beslut. Att det utvärderingsrapporter angående 

avtal med privata vårdgivare visar ett hänsynstagande till den politiska demokratin.  Det vill 

säga att det i rapporten granskas hur uppföljningen och redovisning av verksamheten sköts 

visar att det tas hänsyn till hur politiska besluten genomförs samt möjligheten till insyn för de 

styrande politikerna. Ahlbäck belyser att tjänstemännen måste gentemot politikerna föra 

vidare information för att det skall finnas underlag till beslut, vilket undersöks i rapporten. 

Det framgår att det endast i ett mindre antal avtal har reglerats angående om Region Skånes-

revisorers rätt att ta del av handlingarna, och att detta borde förbättras. Vid avtalsförfarande är 

det av betydelse att beställaren har bra kompetens, för att garantera bra beställningar. Detta 

bidrar inte bara till ökad fokus på insynen men även att de politiska besluten efterföljs på 

bästa sätt. Detta innebär att även om syftet med upphandling av vårdtjänster har som mål att 
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uppnå konkurrens och därmed kostnadseffektivitet så ges inte detta företräde utan även här 

läggs krav på den politiska demokratin, att det skall finnas möjlighet insyn för andra 

intressenter. Ytterligare av relevans i rapporten visar att rättsäkerheten inte uppfylls i samband 

med utförsäljning av hälso- och sjukvården till privat aktörer. Rättsäkerhet innebär bland 

annat att medborgaren skall ha ”garanti för verkliga rättigheter och mot rättskränkningar”. 

Vilket betyder att medborgarna skall känna en trygghet mot att behandlas med partiskhet eller 

godtycklighet i ärenden. Rapporten (2008:5) visar privat utförd hälso- och sjukvård inte 

uppfyller dessa krav eftersom det kunde konstateras att åtagande av svårare patienter inte 

förekom i samma utsträckning som när den var offentligt reglerad. Intressant är att 

”förvaltningstrilemmat” verkar snarare vara ett ”dilemma”, där demokrati- och ekonomi 

aspekten prioriteras i hög grad men att rättsäkerhetsaspekten urholkas i samband med 

marknadsreformer. Det finns en dragkamp mellan aspekterna men att detta inte medför till att 

demokratiaspekten undermineras utan snarare får inte rättsäkerheten lika stor fokus. 

Mycket av den litteratur som studeras i uppsatsen visar att implementering av NPM och dess 

principer såsom BUM leder till förändrade förhållanden för den offentliga sektorn och dess 

verksamhet. Att då, möjligen påstå att så stora och drastiska förändringar som det faktiskt 

handlar om inte leder till att vissa värden kan komma att urholkas är missvisande. Denna 

uppsats visar att detta kan uppstå, det är ofrånkomligt men att det inte behöver innebära att det 

är de ekonomiska aspekterna som får företräde. 

5.1 SLUTSATSER

Vilka aspekter undersöks och vilka värden prioriteras? Efter att ha studerat 

granskningsrapporter utifrån såväl demokratiska värden som ekonomiska, kan jag slutligen

konstatera att fokus på effektivitet och ekonomi inte underminerar de demokratiska värden 

som uppsatsen belyser. I de rapporter som granskade organisation, styrning och kvalité 

studerades samtidigt andra demokratiska värden såsom insyn och roll och ansvarsfördelning. 

Ytterligare ställs det krav angående om att förbättra och utveckla verksamheten för

demokratiprocessen. Även om ekonomi huvudsakligen granskades framförs demokratiska 

anslag där organisationsförbättringar och tydligare roll- och arbetsfördelning föreslås. 

Införandet av Beställar- utförarmodellen i Region Skånes hälso- och sjukvård, har inte 

medfört att ekonomiaspekten har fått företräde över demokratiaspekten.  Däremot verkar 

styrmodellen ha påverkat rättsäkerhetsaspekten. Rättsäkerheten utgör en del av 

substanskraven vilket styr den offentliga verksamheten. Jag har tidigare belyst att 
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rättsäkerheten är av betydelse inom det offentliga, främst eftersom rättsäkerheten i offentlig 

förvaltning består av flera nivåer av demokratiska krav som reglerar att det offentliga därmed 

skall styras på så sätt att dessa krav uppfylls. Rapporterna visar att demokrativärden såsom 

politisk styrning, insyn och ansvarsutkrävning undersöks och prioriteras, men att rättsäkerhet

däremot inte verkar prioriteras i lika hög grad. Det är endast i rapport (2004:20) granskning av 

konkurrensutsättning, som aspekten berörs. 

Det som är ytterst intressant och är av vikt att belysa är att rapporterna klargör att även om 

demokratiaspekten inte prioriteras bort finns det ändå svårigheter med att fullgöra

demokrativärden. Det framförs att det finns problem med möjligheten till insyn och 

uppföljning av verksamhet och avtal med privata aktörer, såväl för politiker som medborgare. 

Det vill säga att de huvudsakliga effekterna av BUM är att demokratin i avseende, möjlighet 

till insyn och ansvarsutkrävande i viss utsträckning försvårats. Vad gäller inverkan på den 

politiska styrningen framförs att den till viss del kan försvåras. Det som uppfattas 

problematiskt är de i något mån uppstår otydlighet kring ansvars och rollfördelning gällande 

styrningen på grund av att antalet aktörer i styrningen av Hälso- och sjukvården ökar i 

samband med BUM. Dock är det oklart om otydligheten beror på separationen av beställare 

och utförare eller om det beror på att ansvarsområdet har blivit större i samband med 

införandet av BUM. Sammanfattningsvis går det att konstatera att demokratiaspekten och 

rättsäkerhetaspekten inte försummas till fördel för det ekonomiska, till den grad som det 

framförs i litteraturen, dock kan det inte bestridas att ekonomi har stort fokus. 
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http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Styrmodellens%20utveckling%20Slutra
pport%20071128.pdf

2008:5 Granskning av hantering med avtal med externa vårdigvare i regionen,  

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Avtal%20externa%20rapport.pdf

2008: 08 Granskning av effekten av förändrad politisk organisation, 

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Rapport%20pol%20slutversion%20080

818.pdf

2008:10 Granskning av effekterna av förändrad tjänstemannaorganisation, 

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Rapport_080804%20tjänstemannaorgan

isation.pdf

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Styrmodellens%20utveckling%20Slutra
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Avtal%20externa%20rapport.pdf
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Rapport%20pol%20slutversion%20080
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Revisionen/Rapport_080804%20tj�nstemannaorgan

