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Förord 

Dessa rader är kanske bland de första som Du läser i min uppsats, men ett faktum det sista jag 

skriver. Det skulle vara märkligt att jag skulle låta detta arbete gå till ända utan att tacka de 

personer som gjort uppsatsen möjlig. Därför riktar jag ett stort tack till Er politiker och 

tjänstemän på beställar- och utförarsidan som ställt upp för intervju och således utgjort 

grunden för denna uppsats. Sedan vill jag tacka min handledare som hjälpt mig under 

processens gång genom att komma med värdefulla synpunkter. Slutligen riktar jag ett stort 

tack till de personer som läst föreliggande arbete och kommit med konstruktiv kritik. Med 

detta sagt föreligger eventuella fel enbart mig själv.  

 

 

 

Västerås i januari 2011 

Josef Elias Qaderi 

      

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

De illegitima makthavarna? 

En studie av kommunala tjänstemäns inflytande över beslut med bakgrund 
av beställar- utförarmodellen och huruvida det kan vara ett 
demokratiproblem eller inte. 

 

En stor förändring som har  skett inom den offentliga sektorn sedan 1980-talet är synen på hur 

man bäst effektiviserar verksamheten. Kommunerna riktade blickar mot företagsvärlden där 

företagsidealet utmärkte sig som det ideala och optimala för effektivisering. En rad olika 

teorier om hur man bäst effektiviserar den offentliga sektorn som inbegrips under new public 

management kom att realiseras under 1990-talet. Med bakgrund av den nya styrningen i form 

av beställar- utförarmodellen som ett led i new public management har syftet med denna 

uppsats varit att studera i vilken utsträckning tjänstemännen utövar makt genom att studera ett 

fall och den beslutsprocess som föranledde det. Vidare har syftet varit att studera på vilket sätt 

tjänstemannamakten utgör ett demokratiskt problem. En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer har tillämpats för att besvara första frågeställningen. Resultatet 

visar bland annat att det förekommer meningsskiljeaktigheter i hur beställare och utförare 

tolkar det kontraktet som är elementärt för beställar- utförarmodellen, vilket riskerar att 

ansvarutkrävandet blir svårare för medborgaren gentemot politikerna. 

 

Nyckelord: New Public Management, Beställar- utförarmodellen, Makt, Effektivisering 
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1. Inledning  

I inledningskapitlet kommer studiens problembakgrund, teoretiska ansats och syfte att tas 

upp. 

1.1 Problembakgrund 

Inom den offentliga förvaltningen har en stor förändring som skett sedan 1980-talet handlat 

om hur den offentliga sektorn kan skötas mer effektivt. En del teorier som influerat 

organisationen av offentlig regi har samlats under begreppet new public management (NPM). 

Detta har efterhand det implementerats föranlett en förskjutning från demokratiaspekten till 

idén om konkurrens- och målstyrning. Det senare har tidigare kännetecknat och varit 

förbehållen den privata företagsorganisationen. Förändringarna realiserades i Sverige under 

1990-talet genom att många svenska kommuner anammade beställar- utförarmodellen 

(BUM).
1
 Utgångspunkten för den offentliga verksamheten är att den skall präglas av 

demokrativärden, vilket är en nödvändighet i en demokrati då det möjliggör folkligt 

ansvarsutkrävande och insyn i verksamheten. Dessa värden har varit en pelare för den 

traditionella förvaltningsdoktrinen, men har numera satts på prov i och med de 

marknadsreformer som påverkat den offentliga sektorn.  

Med bakgrund av kommunernas försämrade ekonomiska situation under 1980-talet höjdes 

röster mot kommunernas oförmåga till effektivitet. För att vända den negativa ekonomiska 

trenden talades det om effektivt ledarskap och en delegering i det ekonomiska ansvaret till 

tjänstemännen. Den politiska styrningen skulle istället ske genom uppställande av mål och 

ramar i form av mål- och resultatstyrning där uppföljning och utvärdering utgjorde 

hörnstenar.
2
 Genom anammandet av NPM förändrades också synen på medborgaren från 

medborgarorienterad till kundorienterad. 

BUM har medfört att fler parter tillkommit i beslutsprocessen. Givet i sammanhanget är dock 

att det fortfarande är politikerna som har det yttersta ansvaret för de beslut som tas och 

genomförs. Folkvalda politiker hämtar legitimitet i att de blir valda för en viss tid men att de 

vid folkligt missnöje med deras handlande kan bytas ut vid kommande val. Denna möjlighet 

till ansvarutkrävande berör dock inte tjänstemännen.  

                                                           
1
 Almqvist 2006: 10 f 

2
 Montin 2007:111 f 
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För att studera i vilken grad tjänstemännen utövar makt i en kommunal förvaltning med 

bakgrund av BUM studeras en nedläggning av en grundskola, vilket tillämpas konkret genom 

beslutsprocessen som föranleder det. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning tjänstemän i en kommun med BUM utövar makt. 

Det är viktigt för demokratin och politikerna att det finns en tillit i det delegerade ansvaret till 

beställare och utförare för att BUM:s mål om effektivisering skall kunna tillgodoses. Skulle 

politikerna känna misstro och beblanda sig i beslutsprocessen om hur utförarna skall sköta sitt 

jobb riskerar det att leda till ineffektivitet i förvaltningen. Dessutom föreligger en problematik 

i NPM att medborgarna inte kan kräva ansvar av tjänstemännen då politikerna delegerat 

ansvaret till tjänstemännen. Utifrån nämnda syfte har följande två frågeställningar 

konstruerats: 

1. I vilken utsträckning bedriver tjänstemännen makt i en kommun med beställar- 

utförarmodell?  

2. På vilket sätt utgör tjänstemannamakten ett demokratiskt problem?  

Jag är medveten om att undersökningens frågeställningar kan problematiseras i de avseende 

att handla om ifall det är tjänstemännens inflytande i sig som utgör ett demokratiproblem eller 

om det är graden av densamma. Det finns även tillfälle till att reflektera över maktbegreppet 

som används i denna studie. Det finns ett stort utbud av maktteorier och inte för den skull att 

det är någorlunda enkelt att definiera maktbegreppet. Jag har dock valt att utgå ifrån, vad jag 

tror är de gängse statsvetenskapliga maktteorierna, att utgå ifrån Lukes, Lundquist och Weber 

för att redogöra för maktbegreppet. En avgränsning måste göras oavsett vad man studerar och 

det är denna jag gjort gällande maktbegreppet.  

1.3 Teoretisk ansats 

Den demokratiska värdegrunden bygger bland annat på att makten utgår från folket
3
 och att 

folkets representanter i form av politiker representerar medborgarnas preferenser. I och med 

de förändringar som skett i Sverige i form av en omfattande välfärdsstat med högutbildade 

tjänstemän och specialisering har politikerna på kommunal nivå fått en annan roll jämfört med 

tidigare. Numera har politikerna blivit reaktiva dvs. att de i efterhand går in och korrigerar 

                                                           
3
 Gregow, Torkel (red.), Sveriges rikes lag 2009 
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beslut. Detta i kontrast till en mer traditionell idealbild av hur beslutssystemet går till i en 

parlamentarisk beslutskedja.
4
 I svenska kommuner finns en komplexitet att särskilja politik 

och förvaltning, vilket gör att politiker och tjänstemän i stor utsträckning har en överlappande 

roll jämfört med tidigare.
5
  

Den risk som föreligger för ett tjänstemannavälde har ökat i och med introduceringen av 

managementteorier i form av bland annat beställar- utförarmodeller. Ett problem som kan 

uppstå vid rekrytering från den privata sektorn är bland annat chefer som inte förmår eller vill 

förstå den demokratiska processen i förmån för andra uppfattningar som denne kan anse som 

viktigare än den offentliga sektorns institutioner.
6
  

En paradox som emellertid uppstår i sammanhanget handlar om att man på ena sidan kan stå 

för en handlingsfrihet med nya visioner om hur man skall styra offentlig sektor och å andra 

sidan upprätthålla de demokratiska värdena som medborgarskapsdeltagande med öppna 

beslutsprocesser och offentligt ansvarsutkrävande. Även om det är politikerna som har det 

yttersta ansvaret är det tjänstemännen som verkställer besluten.  I detta finns risk för 

maktmissbruk då tjänstemännen genom dess ställning och kunskapsövertag kan få en central 

roll i beslutsprocessen. I allmänhet och ur ett statsvetenskapligt perspektiv kan denna 

förändring vara av stor betydelse för medborgare när det gäller bland annat vem man skall 

kräva ansvar av genom den förändrade synen från medborgare till kund. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på ett fall av utövandet av tjänstemännens makt av en beslutsprocess i en 

kommunal förvaltning med en beställar- utförarmodell. I den här studiens intervjuades endast 

personer som varit centrala i beslutsprocessen. Det som studeras är den upplevda makten och 

inte den faktiska, varför det kan lämpa sig att tillämpa kvalitativa intervjuer
7
 för att erhålla 

djup av ett fall. Studiens empiriska material har samlats in genom intervjuer som gjordes 

under 2010. Underförstått är i sammanhanget att en avgränsning gjorts mot andra kommunala 

förvaltningar som tillämpar BUM och de förvaltningar som inte gör det.  

                                                           
4
 Rothstein, Bo (red), 2010: 205f 

5
 Bergström, Tomas, ” En förvaltning i demokratins tjänst? i Rothstein, Bo,(red),  2010: 197f 

6
 Bergström, Tomas, ” En förvaltning i demokratins tjänst? i Rothstein, Bo,(red), 2010:205 

7
 Se vidare i 2.1 
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1.5 Disposition 

I uppsatsens fortsatta disposition följer närmast Metodavsnittet där en beskrivning av 

tillvägagångssättet för forskningsupplägget, innefattande av bland annat urval, material och 

genomförande ges. Där förs också en diskussion om vissa metodologiska överväganden samt 

vetenskapsteoretiska resonemang kring studiens validitet. I den Teoretiska referensramen ges 

en redogörelse för olika teorier med anknytning till vad som skall studeras. 

Vad gäller Resultat- och analysdelen i uppsatsen kommer den empiriska undersökningen 

redovisas parallellt med en analys med anknytning till teorin. I detta avsnitt berörs tre 

analysaspekter innehållande: demokrati-, effektivitets- och makt. 

Studien kommer i sin helhet diskuteras i den Sammanfattande diskussionen där resultatet och 

teorin sammanflätas. Slutligen kommer en återanknytning att göras där jag försöker besvara 

uppsatsens övergripande syften och där jag föreslår förslag till vidare forskning på ämnet.  
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2. Metod och material 

Syftet med metodavsnittet är att redogöra för tillvägagångssättet vid insamling, bearbetning 

och analys av det empiriska materialet. Vidare syftar  den till att ge läsaren möjligheter att 

skapa en förståelse av författarens arbetsprocess vid skapandet av föreliggande arbete. 

2.1 Metodval 

Den här studien är ett fall av utövandet av tjänstemännens makt utifrån den beslutsprocess 

som föranleder det. För att belysa tjänstemännens maktutövning har en kvalitativ metodansats 

tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer, vilket handlar om synliggörandet av ett 

fenomen och hur den gestaltar sig.
8
 Då mitt syfte varit att undersöka tjänstemäns utövande av 

makt har intervjumetoden setts som det optimala för att besvara syftet. Förtjänsten i detta 

tillvägagångssätt jämfört med kvantitativa och andra kvalitativa metoder är att jag kan få mer 

djup och förståelse för tjänstemännens maktutövande utifrån ett fall.  Hade bland annat en 

enkät används skulle inte mer djupgående frågor kunna ställas och lika uttömmande svar 

kunnat erhållas, vilket skulle kunna ha resulterat i ytliga resultat i studien. 

Ett ytterliggare skäl till valda metod är att jag kan få mer djup i det insamlade empiriska 

materialet genom intervjuer då det är den upplevda makten som undersöks och inte den 

faktiska. Datainsamlingsmetoden som används i studien är baserat på intervjuer som i sin tur 

bygger på ett antal dokument om ”Skolomställningarna i grundskolan”. Dokumenten har 

innehållit listor på vilka som varit inblandade i beslutsprocessen och i vilken ordning 

beslutsprocessen fortlöpt. En stor förtjänst med dokumenten är att min förförståelse ökat för 

beslutsprocessen som förhoppningsvis ökat mina kunskaper om vilka frågor som jag skall 

ställa till respondenterna.  

”Skolomställningarna i grundskolan” som studerats berör ett antal förändringar i grundskolan 

som undersökningsstaden låtit göra. Förändringarna syftade till att skapa bättre förutsättningar 

för ekonomisk bärkraft och innebar bland annat att grundskolor fick göras om till att omfatta 

årskurs 6-9 mot tidigare 7-9. I dessa förändringar fanns ett fall som skilde sig från övriga 

genom att förvaltningen hade att välja på mellan vilken av två skolor som skulle läggas ned. 

Valet av fall och avgränsning gjordes på grund av att nedläggningen är ett konkret fall, vilket 

kan underlätta för läsaren att bilda sig en uppfattning om beslutsprocessen. Processen och det 

                                                           
8
 Esaiasson m.fl. 2007:284 
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vägskäl den kom att leda fram till är dock inte unik, utan lär förekomma då och då i de flesta 

svenska kommuner. Att skolområdet är föremål för till exempel demografiska förändringar 

med påföljande ekonomiska påfrestningar är inget ovanligt. Det som är ovanligt är BUM, 

vilket kan försvåra generaliseringar till kommuner med en annan förvaltningsmodell. I övrigt 

har uppsatsen inte generaliserande ambitioner utan eventuella sådana överlämnas till andra att 

göra. 

Valet av kommunal förvaltning har valts på grund av att det idag i Sverige är få kommunala 

förvaltningar som använder BUM, varför det skulle kunna tänkas vara intressant att beskriva i 

vilken utsträckning tjänstemännen utövar makt i en sådan förvaltning. Det skulle vara 

intressant att jämföra med andra kommuner som använder modellen och även kommuner som 

inte använder den för att studera om tjänstemännens utövande av makt skiljer sig åt. I studien 

förbehåller jag mig endast till att beskriva med hänsyn till den tidsram jag har, är inte en 

jämförande analys möjlig. 

Studien utgår från tre analysaspekter: maktaspekten, demokratiaspekten samt 

effektivitetsaspekten för att studera i vilken utsträckning tjänstemännen utövar makt. Dessa 

tre aspekter behandlas närmare i den teoretiska referensramen. Demokratiaspekten utgår från 

relationen mellan politiker och tjänstemän. Maktaspekten har att göra med den makt som 

tjänstemännen utövar. Effektiviseringsaspekten besvarar inte direkt uppsatsen 

frågeställningar. Utan den utgör indirekt en variabel som är viktig för demokrati- och 

maktaspekten. Främst i de avseende att effektivisering som i detta fall har med tid och resurs 

att göra speglar den maktutövning som kan göra sig gällande för att driva igenom beslut. I 

studien kommer föräldrar att diskuteras av politiker och tjänstemän men då denna aspekt 

utgör en variabel som ligger utanför mitt syfte kommer jag inte att ta hänsyn till dem. Därför 

är det också missvisande om demokratibegreppet som är relationen mellan politiker och 

tjänstemän skulle appliceras på föräldrarnas medverkan.  

2.2 Källkritik 

I diskussioner kring metodval är det viktigt att diskutera alternativa metoder för insamlande 

och tolkning av undersökningsmaterialet. En alternativ metod för att besvara undersökningens 

första frågeställning skulle kunna vara att använda dokument för att se i vilken utsträckning 

tjänstemän initierat beslut. Metoden kan dock problematiseras i de avseende om initierade 

beslut verkligen mäter den reella makten. Det är svårt att utifrån ett fall generalisera till andra 
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kommuner, dock är inte ambitionen i kvalitativa undersökningar att nå generaliserbarhet utan 

att istället försöka utveckla nya insikter i möten med empirin.
9
 

Esaiasson talar om att tendenskriteriet i intervjuer är en viktig ståndpunkt för källkritiken. För 

att tillgodose detta krav har jag talat med olika personer i olika befattningar och därmed 

försökt ta hänsyn till tendenskriteriet om att källan aldrig skulle tala till sin nackdel genom att 

de tre olika källorna: beställare, utförare och politiker, har olika tendenser.
10

 Eftersom 

uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ ansats och studerar hur respondenterna upplevt 

beslutsprocessen är jag medveten om att de kan presentera olika bilder för hur 

beslutsprocessen gått till. Detta är något jag tagit i beaktande genom att jag exempelvis kan 

komma till en viss typ av resultat genom att använda intervjuer. Det är viktigt att poängtera att 

de slutsatser som dras, är utifrån intervjusvaren och den teoretiska referensramen som jag har 

till förfogande.  

2.3 Urval till intervju 

För att belysa tjänstemännens roll i beslutsprocessen och därmed studera i vilken utsträckning 

de utövar makt har sex personer valts för intervju. Dessa sex respondenter har varit centrala i 

processen och har därmed ansetts kunna bidra med relevant information till studien. På så sätt 

har tanken varit att skapa en stark validitet.
11

 Respondenterna som medverkat i studien har 

varit fördelade på två politiker, tre tjänstemän från beställaresidan samt en tjänsteman från 

utförarsidan. Intervjupersonerna har jag kommit i kontakt med då dessa varit namngivna i 

dokumenten för ”Skolomställningarna i grundskolan”. Genom att intervjua personer med 

positioner i politiken och på olika platser i förvaltningen säkerställs att synpunkter inhämtas 

från samtliga väsentliga aktörer i beslutsprocessen.  

2.3.1 Genomförande av intervju 

Den intervjumetod som har använts i denna studie har grundat sig på semistrukturerade 

intervjuer. Den fördel som denna metod för med sig är att intervjuprocessen är flexibel, vilket 

gör att intervjupersonen kan bidra till en integrerad och viktig del i undersökningen.
12

 Syftet 

med semistrukturerade intervjuer har varit att få så mycket information som möjligt utan att 

begränsa respondenterna. En risk är att respondenterna talar om olika saker eller ger mycket 

                                                           
9
 Teorell & Svensson 2007: 11 

10
 Esaiasson m.fl. 2007:321 f 

11
 Se vidare i 2.4 om Validitet 

12 Bryman 2002:301 f 
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information till litet värde. Att undvika dessa risker avgörs dock till stor del av intervjuarens 

förmåga att ”hålla samtalet till saken”. 

En intervjuguide konstruerades, vilket jag följde under intervjun med respondenterna. I en 

intervjuguide är syftet att ta upp de ämnen som är föremål för undersökningen och sedan ange 

i vilken ordning de skall komma under intervjun. Kvale skriver att varje intervjufråga kan 

bedömas både tematiskt och dynamiskt. De är tematiska eftersom de relateras till 

undersökningens teoretiska frågor, och de är dynamiska i de avseende att frågorna är 

formulerade på ett begripligt sätt att intervjupersonerna kunnat tala om hur de upplevt 

beslutsprocessen. 
13

 

Samtliga intervjuer har skett på berörd respondents arbetsplats, vilket har gett fördelen av att 

respondenterna kan känna sig trygga i den miljö i vilken intervjun tar plats. Intervjuerna som 

rörde beställare och politiker genomfördes under en två veckors period. Den intervju som 

gjordes med utföraren gjordes nästan en månad efter den nästsista intervjun. Anledningen till 

detta var att det inte fanns någon från utförarsidan som var kvar i tjänst sedan 

beslutsprocessen om nedläggningen hade avslutats. I genomsnitt tog varje intervju 20 minuter, 

vilka också spelades in och transkriberades
14

 parallellt med att nya intervjuer gjordes. Det 

utskrivna materialet som bestod av 16 sidor text kategoriserades i linje med de tre aspekterna, 

d.v.s. maktaspekten, effektivitetsaspekten och demokratiaspekten 

I presentationen av det empiriska materialet är respondenterna och undersökningsstaden 

anonymiserade. Varför det ter sig på det sättet är för att jag lovade inför varje intervju att 

materialet skulle vara anonymt. Förhoppningen har också varit att respondenterna skulle 

kunna känna sig trygga för att kunna besvara frågorna. I och med anonymitetsaspekten har jag 

tagit hänsyn till de råd som finns angående etiska aspekter vid tillämpning av intervjuer inom 

forskning.
15

 

2.4 Validitet 

Validitet i forskningen är en central och viktig fråga; enligt Esaiasson kanske den mest 

centrala och svåraste begreppet för den empiriska samhällsvetenskapen.
16

 Eftersom syftet är 

att studera i vilken grad tjänstemännen utövar makt är det viktigt att den interna validiteten, 
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som har att göra med om den slutsats som rymmer ett kausalt förhållande inte orsakas av 

någon annan faktor, är god. Esaiasson skiljer mellan vad som kallas för begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Det förstnämnda avser att det skall finnas en överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationella mätverktyg. I denna studie använder jag dock inte några 

operationella mätverktyg, utan nöjer mig istället med att diskutera tjänstemännens 

maktutövning på en teoretisk nivå. 

 

Resultatvaliditet svarar upp mot frågan om vi mäter det vi påstår att vi mäter. För att 

tillgodose kravet om god resultatvaliditet måste två kriterier om först begreppsvaliditet vara 

uppfylld, vilket enligt Esaiasson är detsamma som frånvaron av systematiska fel. Om sen att 

reliabiliteten måste vara god, vilket innebär en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

fel. Dessa två kriteriers tillgodoseende bidrar till en god resultatvaliditet.
17

 Ett ytterliggare 

kriterium som ställs på forskningen är det som kallas för utomvetenskapliga relevanskriteriet, 

vilket handlar om att det valda problemet skall ha relevans utanför statsvetenskapen.
18

 Kravet 

tillgodoses genom att ineffektivitet inom politiska förvaltningar kan uppstå om politikerna 

inte i enlighet med BUM låter utförare och beställare utnyttja sina delegerade 

maktbefogenheter. Samtidigt är det av vikt för medborgarnas att deras skattepengar används 

effektivt.  

                                                           
17
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer maktbegreppet, new public management samt 

beställar- utförarmodellen att redovisas då de ansetts relevanta för denna studie. 

3.1. Makt 

Inom den traditionella statsvetenskapliga disciplinen har maktbegreppet varit ett centralt 

studieobjekt. Maktbegreppet är ett mångfacetterat begrepp men som i en allmän vedertagen 

definition utgår från att vara något relationsspecifikt. Det är enbart i förhållandet mellan 

sociala aktörer som makten existerar och inte inuti aktörerna.
19

 Med makt avses möjligheten 

att bruka den för att uppnå mål. I detta uppkommer diskussionen om egenintressen gällande 

makt och politik in i bilden. Makt kan användas för främjandet av individuella premisser men 

också för att uppnå mål som är till gagn, i politikens fall, medborgarnas bästa.  Makten kan 

förekomma i form av bland annat: våld, tvång, belöningar, normer och kunskap.
 20

 Makt är 

inte enbart något man har utan hänger ihop med vad man gör.
21

  

Makt är inte enbart något som kan få något att hända utan även vad den inte kan få att hända. 

När det gäller experters kunskapsövertag gentemot politiker är det i synnerhet deras kunskap 

som är fördelaktig, där makten gestaltar sig genom att använda kunskapen till att förändra 

något. Den kunskapsbildning experterna besitter är den del av makten som produceras.
22

 Max 

Weber, en tysk professor, påpekar att kunskap är makt och att makten producerar kunskapen 

om makt och därmed föreskriver vad som är och inte är makt.  

Den statsvetenskapliga maktdisciplinen utgår från den allmänna definitionen som redogjorts 

av den amerikanske statsvetaren Robert Dahl. I detta ses makt som när person A utövar något 

på person B som person B i normala fall inte skulle ha gjort. Detta synsätt av makt som Dahl 

skildrar inbegriper endast att makt kan ses som något som är synligt och bortser således för 

det som är dolt. Detta vidgar emellertid Steven Lukes genom att inkludera hur A direkt 

påverkar B och vad det är B blir hindrad att göra av A. Men också att A kan få B att önska 
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och åtrå något som B tror att hon önskar.
23

 Detta har sedermera kommit att kallas för maktens 

tre ansikten. 

Maktens första dimension eller ansikte omfattar den makt i vilka de som går vinnande ur en 

beslutsfattande är definierade. Den behandlar även beteende och iakttagbar öppen konflikt. 

Vidare kan den härledas till en aktiv och avsiktlig definition av makt. När det gäller den andra 

dimensionen avser den kontroll över dagordningen och delar likheter med den första 

maktdimensionen i avseende att rikta in sig på den politiska dagordningen i samband med 

maktutövning.  Den behandlar även frågor och potentiella frågor. Allt som den första och 

andra dimensionen berör inkluderas likväl i den tredje maktdimensionen. Vad som emellertid 

skiljer den tredje dimensionen från de två övriga är att den tredje dimensionen måste ses ur ett 

bredare perspektiv i synen på makt – ” makten att besluta om vad som skall beslutas”.
24

 

Utöver detta tillägger Lukes att vad som inte sägs och inte redovisas är lika mycket en 

maktutövning, med andra ord maktens dolda ansikte. Ett beslut är enligt Lukes ett val mellan 

två handlingssätt medan ett ickebeslut grundar sig på ett beslut som handlar om att man 

undangömmer eller motverkar ett dolt eller ett framträdande incitament mot beslutsfattare och 

parter.
25

  

Lukes tredje dimension av makt är att A kan påverka vad B önskar och åtrår.
26

 Detta 

exemplifierar Lukes med den växande övervakningen i dagens samhälle. Det kanske inte är 

kontroversiellt att hävda att folk inte vill bli övervakade vart de än går. Men genom 

systematiskt arbete att framhäva att frånvaron av övervakning skulle leda till fler brott, våld 

och andra oegentligheter, kan man få B att tro att övervakning är något bra, även om det bland 

annat skulle kränka den personliga integriteten. Lukes är kritisk till en ensidig definition av 

makt då han menar på att vi inte kan komma till en oomstridd definition av maktbegreppet 

med tanke på mindre omstridda begrepp som frihet, autonomi och verkliga intressen. Den 

ensidiga definitionen har utgått från utövandet av makt, vilket gjort att det dolda handlandet 

förbisetts. Makt är enligt Lukes ett dispositionellt begrepp som uttrycker en förmåga eller 

kapacitet som kan men inte behöver användas. 
27
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Vad är det för makt som byråkraten i en offentlig verksamhet kan ha? Främst är det 

byråkraternas kunskapsövertag som gör att de kan nyttja sin kontakt med politikerna. Den 

byråkratiska administrationens kärna går ut på att genom kunskap kunna diktera villkoren. En 

annan tendens som talar för byråkraten är hemlighetsmakeriet. Detta i kontrast till politikerna 

som är påtvingade relativ öppenhet. Byråkratens makt kännetecknas också av dess stabila 

tjänsteförhållande. Medan politikerna kommer och går består tjänstemännen.
28

  

Byråkratibegreppet är dock ett mångfacetterat begrepp. En allmän vedertagen beskrivning av 

den är ”förmyndarvälde”, där administrationen står över folket. Byråkrati kan också beskrivas 

som en statlig förvaltning, vilket används som en benämning på den framträdande positionen 

centralmakten gett ämbetsmännen, främst i egenskap av högt arvode.  En annan definition på 

byråkratibegreppet är att det är en grupp tjänstemän med förvaltningsuppgifter inom den 

administrativa tjänsten som är anställda genom en kontraktsanställning.
29

 

Vidare innefattar byråkrati tjänstemannaväldebegreppet, vilket kan ses som en administration 

där tjänstemännen genom att utöva makt kan förverkliga sitt eget intresse, något som, ur 

demokratisk synvinkel urholkar demokratins anseende, och sätter medborgarnas frihet på 

spel.
30

 Byråkrati kan även ses som en form av rationell organisation. Den rationella 

organisationen avser, i enlighet med Max Webers definition, att se den som en hierarkisk 

form kännetecknad av bland annat specificering av tjänsternas funktioner, tjänstehierarki, 

rekrytering på grundval av meriter och avlönade tjänster där skicklighet och meriter 

återspeglar den hierarkiska ställningen i organisationen.
31

 Denna punkt är mest kompatibel 

med denna studie då den explicit är för effektivisering av organisationen. Vilket anammandet 

av NPM i allmänhet och BUM i synnerhet som undersökningsstaden har anammat påvisar.  

Av det som föreskrivits om hur byråkratin öppnar dörren för maktmissbruk för egen vinning 

på medborgarnas bekostnad är frågan om varför den behövs inte helt obefogad att ställa i 

sammanhanget. På grund av den enorma tillväxten som skett inom den kommunala 

förvaltningen har det blivit en omöjlighet för politikerna att hinna med att ombesörja all 

verksamhet, varför tjänstemännen är ett nödvändigt verktyg som assistans för politikerna att 

klara av att tillgodose folkets vilja och lagens krav.
32
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3.2 Max Webers idealtypiska byråkrati 

Max Weber menar att stora och komplexa organisationer, såsom den politiska, kan kräva en 

styrning för att klara dess administrativa tjänster. Det kan vara fördelaktigt med en mindre 

grupp eller stab som ser till att förverkliga organisationens politik och genomför specifika 

direktiv. När makten har befunnit sig hos organisationen övergår den till det administrativa 

systemet. När detta sker delas uppdragsgivarna och uppdragstagarna upp i sitt dagliga 

arbete.
33

 Maktövergången som det här talas om kan ske på olika villkor; antingen mot 

uppdragsgivarens vilja eller med dennes bifall. Det senare är mer önskvärt i ett politiskt 

sammanhang för att genom delegering påskynda eventuella beslut. När makten sedan 

delegeras till staben kan särintressen ta vid och utnyttja den handlingsfrihet som finns att 

tillgå genom att ta andra vägar än föreslagna riktlinjer. Utifall en kontinuerlig kontroll inte 

kan motverka detta kan administrationen framskjuta sin roll i organisationen. 
34 Från att ha 

beskrivit hur Weber menar är ett sätt att beskriva byråkrati övergår vi nu till att diskutera hur 

han tycker att det bör vara. 

Var ska man dra skillnaden mellan vad som å ena sidan är demokrati och å andra sidan 

expertmakt? En utgångspunkt i sammanhanget är Max Webers användning av den ideala 

byråkraten som beskrivs här nedan. Den administrativa staben skall i sin helhet bestå av 

individuella tjänstemän som tillsätts och utövar sin tjänst i enlighet med följande kriterier:  

 De ska vara personligen fria och endast vara underkastade formella plikter som 

härrör från tjänsten.  

 De ska vara organiserade i en tjänstehierarki som är klart definierad.  

 Befattningstjänsten fastställs av kompetensområden som är fastställda.  

 Tjänstemännen ska genom en kontraktsanställning vara anställda.  

 Urvalet sker genom tekniska färdigheter som prövas genom examina eller något 

annat dylikt som kan stärka sökandes kvalifikationer.  

 Den hierarkiska skalan sätter kriteriet för lönen.  

 Byråkratens huvudsakliga syssla ska vara ämbetet. 
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 Genom att tjänsten tillhandahåller karriärmöjligheter finns ett befordringssystem 

baserat på skicklighet eller antal år man har haft sitt uppdrag. Den överordnade 

reglerar befordran.  

 Tjänstemannen ska inte äga tjänsten eller de resurser tjänsten medbringar.  

 Tjänstemannen är underkastad schematisk disciplinering, kontroll och enhetliga 

bestämmelser. 
35

 

Webers idealbyråkrat kan ses som ett ideal i en politisk administration. Mycket har dock hänt 

inom den offentliga förvaltningsdoktrinen sedan Weber skrev detta; i synnerhet genom 

managementintåget i den offentliga förvaltningen har byråkraten fått en mer överlappande roll 

med politikerna, vilket gör att det inte är alldeles enkelt att peka ut fasta roller i byråkratens 

vardag. Vidare berör Webers byråkrat innefattandet av administrativa uppgifter såsom 

bokföring, ledning och kontroll. Detta förutsätter att byråkraten vid ett verkställande har en 

relativ och precis styrning.
36

 Vilket dock har försvårats genom NPM:s förespråkande av att 

politikerna skall lägga ramar och mål och därigenom följa upp och utvärdera resultatet. 

Genom förespråkande av målstyrning och kontrakt kan således målen och kontraktet uppfattas 

olika av olika parter och därmed ställa byråkraten inför en inte alltför relativ och precis 

styrning. 

Lennart Lundquist menar på att skiljelinjen mellan normen att tjänstemännen bör vara tjänare 

eller om de är herrar inte är okomplicerat. Tjänstemannen kan i sitt arbete komma i kontakt 

med att söka innebörden av medborgarnas bästa men där politikerna kan ha en annan 

innebörd av vad medborgarnas bästa är. Tjänstemännen kan enligt Lundquist ses som 

talespersoner för de organisationer de företräder och de institutioner och de mål som de har att 

lösa i tjänsten. Kunskapen som är tjänstemännens främsta kapabilitet har dock fått konkurrens 

i bland annat new NPM, intresseorganisationer och motexpertis.
37

 Detta är något som kan ha 

förändrat tjänstemannarollen och som kan stå i kontrast med Webers ideala byråkrat.  

3.3 New Public Management 

Den förvaltning som studeras i den här undersökningen har anammat den nya vågens 

styrningsmodell i form av NPM. NPM är inte något som tillkommit genom en utpräglad teori 

eller förehavande om hur den offentliga sektorn skall skötas bättre, utan den har 

                                                           
35

 Arbahamsson 2000:55 
36

 Lundquist 1992:151 
37

 Lundquist 1992: 159 f 



De illegitima makthavarna? Teori 

 

15 
 

sammanflätats genom olika teorier om hur den offentliga verksamheten kan skötas 

effektivare. Vad dessa idéer emellertid har gemensamt är att de ansett ett fel föreligga i den 

offentliga styrningen, i synnerhet då i den byråkratiska styrningen. Vad teorierna beträffar har 

de olika förklaringar på vad som orsakade problemet och därmed också olika lösningar på hur 

man bäst löser det.
38 

Den ansats som dominerade NPM inriktade sig på antagandet om att ”samhället, eller det 

sociala livet, kan förvaltas och administreras mer effektivt”
39

 Det grundläggande problemet 

för styrning av den offentliga sektorn har ansetts vara det monopol den haft på varor och 

tjänster, varvid förespråkare för detta argument betraktat den byråkratiska hierarkin som en 

negativ bidragande orsak till offentliga verksamhetens (o)förmåga till effektivisering.
40

 För att 

nå effektivisering har blickarna riktats mot ett företagsorienterad ideal. I detta finns en tanke 

om att offentlig sektor skall effektivisera sin verksamhet i likhet med företagsvärlden genom 

bland annat mål- och resultatstyrning. Politikerna har i detta fått en förändrad roll i kontroll av 

vad som sker nu till en efterkontroll av vad som uppnåtts. 
41

 

Genom disaggregering och konkurrens är tanken att skapa kvasimarknader,
42

 konkurrera ut 

den offentliga verksamheten samt privatisera delar av den. Disaggregering innebär att en 

uppdelning av den offentliga sektorn sker, vilket tar sig uttryck i bland annat beställar- 

utförarmodeller. I detta kan beställarna vara politiker och utförarna interna eller externa 

utförare. En fördelning av den offentliga verksamheten är viktig i detta avseende för att 

konkurrens skall kunna råda då det måste finnas tydliga gränser mellan olika aktörer.
43

 

Den nya styrningen har även inneburit en förändrad syn på politikerna då de förväntas ha mer 

makt över tjänstemännen och förvaltningen och således betraktas som de som styr.
44

 Det råder 

dock en paradox i budskapet från NPM när man å ena sidan förespråkar en centralisering och 

å andra sidan en decentralisering i form av delegerade befogenheter och ökat 

handlingsutrymme. I förändringen finns även en förändrad syn på medborgarna då de antas få 

en större makt gentemot politikerna och tjänstemännen men också genom en förskjutning av 
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begreppet medborgare till kund som erbjuder kunden större valmöjligheter i att kunna välja en 

annan utförare.
45

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den samling av tankar om hur man bäst kan sköta den 

offentliga verksamheten har samlats under ett samlat begrepp i NPM. Det som är nytt med 

denna styrning är dess syfte att införa rationell management i offentlig regi. Med detta menas 

att den offentliga sektorn skall tydliggöra målformuleringen för verksamheten, att målen följs 

upp på ett systematiskt synsätt, insatta resurser och presterat värde skall definieras, kvalitén 

skall fastställas samt att ansvaret i mindre grad skall bygga på förtroende och i högre grad på 

styrning, kontroll och uppföljning.
46

 

3.4 Beställar- utförarmodellen 

Som framgår av föregående kapitel ingår BUM i NPM. BUM grundläggande tanke är att 

beställarna talar om för utförarna vad som skall göras medan utförarna har till uppgift att 

upprätthålla ett kontrakt på hur man skall gå tillväga. BUM är en styrning som kännetecknas 

av styrning genom kontrakt vilket har blivit ett sätt att bland annat styra skolan. Styrningen 

symboliseras genom att en beställning läggs ut på entreprenad där olika externa eller interna 

utförare har en budgivning om vem som skall få utföra tjänsten. Genom detta åtskiljs vilka 

som är beställare av tjänster och vilka som utför dem.
 47

 

Beställarna som företräder politikerna har till uppgift att styra och följa upp att processen och 

förhållandet i den upphandlade verksamheten blir tillfredställande. För att detta skall vara 

möjligt är det av stor vikt att tydliga riktlinjer och sociala mål framgår i kontraktet. Det skall 

även finnas möjlighet till att följa upp och mäta måluppfyllelsen.
48

 Den roll marknaden får i 

detta är att bidra till konkurrens medan beställarna och medborgarna får möjligheter till fler 

alternativ.
49

  

Argumenten för att utkontraktera den offentliga verksamheten har legat på 

effektiviseringstanken. I detta finns också tanken att politiken inte behöver beblanda sig i 

leveransen av offentlig service, utan istället skall fokusera på strategier för att specificera 

servicen. Med andra ord skall politik och leverans av offentlig service hållas åtskilda.  

Samtidigt finns det ett demokratiargument om kundernas valmöjligheter och möjligheter till 
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påverkan utifrån individuella premisser. Olika avdelningar där dessa möjligheter har kommit 

att realiseras är bland annat inom äldrevård, barnomsorg, kultur, socialvård och skola.  

Relationen mellan politik och förvaltning finner emellertid ingen enkel gränsdragning. Genom 

den mål- och resultatstyrning som anammats i kommunerna har delegering av politikens 

innehåll förpassats till de professionella tjänstemännen.  Den mål- och resultatstyrning som 

finns i olika former i de svenska kommunerna har gjort att den politiska styrningsformen 

blivit att ange mål och ramar för att sedan följa upp och utvärdera dessa. 
50

 

3.4.1Effektivitetsaspekten 

Som nämnts ovan är kostnadseffektiviteten starkt sammankopplad med BUM, där det handlar 

om att nå största möjliga effektivitet för minsta möjliga kostnad. För effektivitetsaspektens 

vidkomma finns tre värden som är central: rationalitet, effektivitet (kostnadseffektivitet) och 

produktivitet. Rationaliteten avser att välja de medel som leder till att man på bästa sätt 

uppnår sina målsättningar. Produktivitet syftar till förhållandet mellan insatta resurser och 

gjorda presentationer. Effektivitet däremot definieras som fördelningen mellan måluppfyllelse 

och kostnader, där högre måluppfyllelse och lägre kostnad är lika med högre effektivitet.
51

 

Den offentliga förvaltningen förutsätter att lyhördheten gentemot den demokratiska folkviljan 

kommer i främsta rummet. Meningsskiljaktigheter uppstår dock mellan demokrati- och 

ekonomiaspekten genom att denna förutsättning ersätts med målet om kostnadseffektivitet.
52

 

Den grundläggande iden i offentlig politik har ju utgått från de demokratiska värdena, vilka 

dock numera fått konkurrens av implementeringar av de marknadsreformer som den 

offentliga sektorn anammat.  

 

 

                                                           
50

 Montin 2007: 110 f 
51

 Lundquist 1992: 60 f 
52

 Christensen m.fl., 2005: 197 



De illegitima makthavarna? Resultat och analys 

 

18 
 

4. Resultat och analys 

I denna del presenteras uppsatsens empiriska del som grundar sig på de intervjuer som 

gjorts. Resultatet kommer att redovisas parallellt med att en teoretisk analys förs jämte 

empirin. 

4.1 Bakgrunden till nedläggningen  

Den skolomställning som skedde med en nedlagd grundskola har skett med bakgrund av att 

skolan i staden stått inför stora utmaningar i form av minskade årskullar och till följd av detta 

ökade lokalytor. I den staden som varit föremål för undersökningen finns de politiker som 

omnämns på beställarsidan. Avseende tjänstemän finns de på både beställar- och utförarsidan. 

Politikerna, beställarna samt utförarna i denna stad har samstämmigt sett ett behov att lägga 

ned skolan för att bland annat kunna säkerställa att ett upprätthållande av god kvalité och hög 

lärartäthet kan ges i staden. Det råder emellertid meningsskiljaktigheter mellan beställare och 

utförare i synen på beslutsprocessen. 

4.2 En utförares syn 

I detta kapitel kommer en belysning av politikerna och beställarnas syn på beslutsprocessen 

att ges. För att överhuvudtaget kunna få med någon aspekt från utförarna har en intervju gjorts 

med en anställd från utförarsidan. I och med att personen ifråga inte direkt varit inblandat i 

beslutsprocessen kan dennes syn på processen inte anses som representativt för utförarna. När 

det i denna studie refereras till utförare, i detta fall interna utförare, avses tjänstemän som 

implementerar politiska beslut. Respondenternas svar nedan kommer tolkas utifrån den 

teoretiska referensramen och den analys och slutsats som dras från undersökningen görs med 

bakgrund av intervjusvaren. 

4.2.1 Maktaspekten i processen 

Ur ett maktperspektiv kan citatet ovan tolkas som att utförarna inte har någon makt att 

påverka då de blir tillsagda om hur arbetet skall gå till trots en delegation. Detta påminner mer 

om en traditionell politisk styrning med politisk kontroll snarare än en marknadsbaserad som 

förespråkats av NPM. Härnäst blickar vi framåt för att se hur politikerna och beställarna har 

sett på beslutsprocessen. 



De illegitima makthavarna? Resultat och analys 

 

19 
 

4.2.2 Effektiviseringsaspekten i processen 

Då den skola som fallet berör dragits med vikande elevantal under flera år har utföraren ansett 

en nedläggning av skolan vara nödvändig för att kunna säkerställa kvalitén.  

Den viktigaste faktorn är att man inte kan upprätthålla en tillräckligt bra kvalité. Man 

kan inte balansera kvalité och ekonomi. De aspekterna går inte ihop. Så utgångspunkten 

är alltid kvalitetsaspekten.
53

 

På denna punkt som ovanstående citat delger råder det samstämmighet med övriga 

respondenter då man från politiker och beställare ansett det föreligga ett behov att lägga ned 

skolan. Den roll som BUM fått i detta har grundat sig på att som utförare effektivisera 

verksamheten.  

4.2.3 Demokratiaspekten i processen 

När det gäller huruvida demokratiaspekten kommit att överskugga effektiviseringstanken 

uppfattar utföraren att föräldrar och politiker tidigt har varit med i beslutet. Utföraren 

upplever dock en problematik när det gäller att vara en kommunal utförare jämfört med en 

privat utförare då politiker och beställare har mer att säga till om hur beslutet skall verkställas 

och därmed påverka utförarnas verksamhet. BUM:s grundtanke är att beställarna talar om vad 

som skall göras och utförarna föreskriver hur det skall göras. Genom att utförarna är 

kommunala utförare går hur- och vad- aspekten i varandra mer än vad som skulle ha varit 

fallet om det hade gällt en privat utförare. 

Det är alltid svårt att särskilja hur och vad frågorna. Vi har fått ett litet uppdrag att 

bedriva verksamheten. De (beställarna) ställer ju kvalitetskrav och ger oss medlen. Men 

sen kommer i vissa beslut, fast vi har delegerat uppdrag att bedriva det, får vi inte fatta 

besluten i vissa frågor. Det här är alltid en balansgång. Ska vi ta dialogen med politiker 

eller föräldrar. Om vi tar den först med föräldrar så upplever politiker att de blivit 

åsidosatta och tar vi den först med politiker då får vi tillbaka att vi inte har förankrat det 

tillräckligt hos föräldragruppen.
54

 

Citatet ovan delger ett problem i BUM i synen på effektivisering och demokratiaspekten. 

Detta i enlighet med NPM:s förespråkande om ett delegerat ansvar till tjänstemännen till att 

genom disaggregering skilja olika delar i den offentliga verksamheten åt för att kunna 

effektivisera den. Genom att politiker kan gå in och påverka utförarna bibehålls makten till 

beställarna och politikerna och därmed försvåras också möjligheterna till att nå 

effektivisering. Samtidigt, genom oklarare rollfördelning och tjänstemännens överlappande 

roll med politikerna blir det svårare för medborgaren (kunden) att kräva ansvar då det inte är 
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tydlig vem det är som bär ansvaret, allt i enlighet med den förändrade rollen politikerna har 

fått att i efterhand gå in och korrigera beslut. 

4.3 Politikernas syn  

Politikerna i denna studie är nämndpolitiker som bland annat arbetar med skolfrågor. Då 

dessa politiker ansvarar för beställning av tjänster från interna och externa utförare vad gäller 

skolan, utgör de en viktig del i beslutsprocessen. Här nedan kommer en redogörelse att göras 

för makt-, effektivitets och demokratiaspekten ur politikernas perspektiv. Vad gäller 

effektivitetsaspekten i denna studie utgår den från ett tidsperspektiv samt ett ekonomiskt 

perspektiv. Detta för att båda dessa perspektiv har varit en avgörande och avhängig del i 

beslutsprocessen. 

4.3.1 Maktaspekten i processen 

Om den förändring som skulle komma att ske lät utförarna meddela beställarna och 

politikerna om hur man skulle komma att arbeta med förändringarna. 

Medarbetare, elever och föräldrar kommer i olika sammanhang att få delta i dialogen 

om förändringen för att bli trygga med konsekvenserna och förstå behovet av 

omställningen.  Omställningen av skolorna innebär förändringar för alla involverade, 

både medarbetare och elever. Stöd i olika former kommer att tillhandahållas alla 

involverade.
55

 

Dessa åtgärder som utförarna låtit redogöra för har inte skett fullt ut enligt politiker och 

beställare. Om omställningarna i allmänhet som berör alla grundskolor i staden finns det få 

frågetecken kring. Det är i synnerhet processen för nedläggningen som det finns ett missnöje 

från politikerhåll. Där har man ansett att utförarna inte har givit dem chansen att komma in i 

beslutsprocessen i rätt tid, vilket citatet nedan delger. 

Det finns mycket i övrigt att önska. Så kan jag säga om processen. Och vi som 

nämndpolitiker borde ha kommit in processen mycket tidigare i processen. Och vi hade 

en erfarenhet från nedläggningen av en annan skola där det också var att vi kom in 

väldigt sent i processen/---/
56

 

En annan politiker delar vederbörande politikers syn på processen och tillägger att deltagandet 

i processen varit begränsad.  

/… /politiken har en viktig roll att stå upp för beslut och visa på behov och skäl till, och 

jag tror också att om politiken hade varit med/…/ jag tror att man tidigare hade kunnat 

föra dialog med föräldrar o.s.v. och visat på de utmaningar och de problem som skolan 
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står inför och sådär. Hade man gjort det i tidigare skede så hade det inte blivit lika 

dramatiskt när vi väl hamnade i det här nedläggningsbeslutet, utan då hade man kunnat 

hantera det på ett schysstare sätt och man kunnat föra en sån dialog och vart uppe med 

information och sånt redan för kanske flera år sedan.
57

  

De paralleller som kan dras med bakgrund av ovanstående citat utifrån Steven Lukes 

maktteori grundar sig i sättet på hur man kan hålla inne med att låta vissa frågor nå 

dagordningen. Som den traditionella maktteorin uttrycker utgår makten från att A gör något 

som B annars inte skulle ha gjort. Denna snäva om än oklara definition låter sig inte vara en 

alltför behjälplig i detta fall. I och med att den endimensionella synen på makt främst 

fokuserar på handlande vid beslutsfattande i frågor där det direkt går att skönja en konflikt 

eller subjektiva intressen, låter sig denna maktdefinition inte göra händelsen rättvisa.
58

 I detta 

fall föreligger det ingen direkt konflikt om att skolan skall läggas ner eller inte, utan hur 

verkställandet från utförarna skulle ha sett ut. 

Genom den tvådimensionella synen på makt går det att söka en bredare förståelse för 

beslutsprocessen, vilket inte begränsas till beslutsfattande utan även inbegriper 

ickebeslutsfattande. Den beslutsfattande definitionen ställer sig till valet av olika 

handlingsalternativ, medan ickebeslutsfattande består i att man ”undertrycker eller motverkar 

en latent eller manifest utmaning mot beslutfattarnas värderingar eller intressen”.
59

  Enligt 

Lukes är detta ett sätt att utöva makt genom att kunna hålla inne med beslut som påverkar 

intressenter av ett beslut. Men inte heller den tvådimensionella makten kan ge en 

allomfattande förklaring till processen. Den tvådimensionella maktaspekten utgår från att ha 

makten om det som skall beslutas. Genom att inkludera det tredimensionella maktperspektivet 

som handlar om makten om att besluta om det som skall beslutas går det att nå en större 

förståelse för beslutsprocessen. Sett ur detta perspektiv kan utförarna anses ha stor makt då de 

kan välja vad som skall och inte skall upp för beslut. 

4.3.2 Effektiviseringsaspekten i processen 

Bakgrunden till nedläggningen har varit att effektivisera verksamheten då verkligheten i form 

av sviktande årskullar gjort det omöjligt att behålla verksamheten. Detta är något som 

utförarna ständigt ska göra för att skattepengar inte skall slösas på exempelvis lokalhyror som 

inte utnyttjas fullt ut. Problemet för politikerna har enligt dem själva varit att de blev sent 

informerade om beslutet. 
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Nej, men det var nog att politiken kom in ganska sent. Man (utförarna) drev frågan 

ganska långt. Vilket kunde för en del kunde uppfattas som att man ställdes inför ett 

fullbordat faktum. Det fanns små möjligheter att påverka utvecklingen när nämnden 

fick ta ställning till frågan. Och där tror jag. Hade vi inte haft en beställar- 

utförarmodell hade politiken naturligt kommit lite tidigare i den resan. Det har vi ju å 

andra sidan sett i andra skolomställningsärenden som kommit in senare. Där har 

politiken kommit in tidigare därför att vi också ha lärt oss efter denna process i vilket 

skede politiken ska komma in.
60

 

I detta kan ses att NPM haft en stor del i processen genom ett förespråkande för 

effektivisering genom mål- och resultatstyrning. Ovanstående citat delger även den 

förändrade rollen politikerna fått genom anammandet av NPM, främst genom en förskjutning 

av politikerrollen av att hålla koll på verksamheten till att göra en efterkontroll av vad som 

uppnåtts. Resultat- och målstyrningen som utgör en del i BUM har gjort att den politiska 

styrningen blivit till att ange mål och lägga ramar för att sedan följa upp detta. Detta visar det 

här fallet i ett bredare perspektiv och citatet ovan i synnerhet. Politikerna har i efterhand 

kommit in i beslutsprocessen för att komma med eventuella ändringar om vad som vidare 

skall göras av utförarna.   

Politikerna uttryckte att de tidigare skulle ha kommit in i processen om det inte hade varit för 

modellen. Kontraktet som är elementärt för BUM föreskriver som ett led i NPM att politiken 

mer skall bygga på kontrakt och i mindre grad på förtroende, allt enligt ett företagsorienterat 

ideal. I detta finns förskjutningen från medborgare till kund som NPM bidragit med. 

4.3.3 Demokratiaspekten i processen 

Den risk som kan föranleda att demokratiaspekten kommer i skymundan av effektiviseringen 

är bland annat att chefer inte förmår eller vill förstå den demokratiska processen för den 

offentliga verksamheten. När man å ena sidan har ett handlingsutrymme att effektivisera 

verksamheten till å andra sidan upprätthålla de demokratiska värdena som 

medborgarskapsdeltagande med öppna beslutsprocesser och offentligt ansvarsutkrävande kan 

det uppstå svårigheter med att förena dessa två åtaganden. I och med beställar- 

utförarmodellen har politikerna blivit reaktiva som i efterhand går in och korrigerar beslut. I 

kontrast till en mer traditionell idealbild av hur beslutssystemet går till i en parlamentarisk 

beslutskedja får politikerna i efterhand komma in och korrigera beslut. 
61

 Detta har förändrat 

politikernas roll genom att de numera följer upp och mäter måluppfyllelsen.
62
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Alltså utförarnas ide kring hur man ville genomföra den här processen styrdes ju utifrån 

rätt mycket utifrån deras behov av förändring. Och att den här förändringen skulle ske 

på ett effektivt sätt. Man ville driva på det och man hade en tydlig plan på hur man ville 

förändra och sen så glömmer de helt enkelt bort att det är. Det finns en demokratisk 

aspekt i det här och besluten måste fattas på vissa premisser och att de måste kunna 

ställas under allmän beskådan och granskas å så. Och den aspekten glömde ju 

utförarnas ledning bort. Utan man drev ju bara på de här utifrån att få en effektiv 

förändring och som i grunden kanske vi/…/ i grunden menar var riktig och korrekt men 

man glömde bort hur beslutsfattandet ska gå till. Att vi måste lyssna in folk och att en 

politisk process måste bedrivas. Sen är det ju vårt politiska ansvar att se till att vi kan 

bedriva verksamheten effektivt. För annars kan vi inte stå till svars för våra medborgare 

om vi bedriver verksamheten ineffektivt. Så dom hänger ihop så/…/ men visst ser man 

att man har olika perspektiv i den här frågan.
63

 

Som framgår av ovanstående citat har demokratiaspekten kommit i skymundan för 

effektiviseringsaspekten. Detta genom att utförarnas behov av nedläggning har varit så stor att 

den demokratiska aspekten glömts bort. Att den demokratiska aspekten kommit i skymundan 

kan även grunda sig på att politiker och utförare kan ha olika perspektiv angående hur ett 

uppdrag skall verkställas. Man skulle kunna fråga sig varför detta utgör ett demokratiproblem. 

I detta tjänstemannavälde kan makt utövas för att förverkliga ett eget intresse som baserar sig 

på en specificering av tjänsternas funktioner, tjänstehierarki, rekrytering på grundval av 

meriter och avlönade tjänster där skicklighet och meriter återspeglar den hierarkiska 

ställningen i organisationen, vilket kan ses som en rationell organisation.
64

 Denna definition 

är kompatibel med denna studie för att BUM explicit är för effektivisering av organisationen 

och således inte har den demokratiska aspekten som första ledord.  

4.4 Delslutsatser 

Politikerna har ansett att de inte kommit in i beslutsprocessen i den grad eller i det skede som 

de önskat. En av politikerna framhåller att BUM:s närvaro är en bidragande faktor till varför 

de kommit sent in i beslutsprocessen. För att återknyta till uppsatsen huvudsyfte om i vilken 

utsträckning tjänstemännen utövar makt är den slutsats som dras om maktaspekten att de 

utövar makt i stor utsträckning. Främst är det att makten att fatta beslut som påverkar 

medborgarna, inte har varit väl förankrad hos politikerna. Den analysnivå som omfattar 

effektivitetsaspekten har visat sig vara överordnad den demokratiska aspekten på så sätt att 

ekonomin prioriterats före dialog med politiker gällande implementeringen.  
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4.5 Beställarnas syn  

Med beställare avses politiska tjänstemän i en stab som arbetar för politiken. Deras roll är att 

stödja politikerna i dess arbete, genom att bland annat ta fram material och fakta om sådant 

politikerna själva begärt eller som tjänstemännen ansett nödvändigt för beredning av olika 

frågor. Beställarna kan även ses som professionella tjänstemän som genom delegation från 

politikerna kan fatta egna beslut och ta egna initiativ som gäller detalj- eller verksamhetsnära 

frågor. Vad gäller deras roll kan de ses som både assistenter och professionella beroende på 

vilken slags fråga det handlar om. Här nedan kommer en redogörelse att göras av makt, 

effektivitets-, och demokratiaspekten i beslutsprocessen utifrån beställarnas syn. 

4.5.1 Maktaspekten i processen 

Maktaspekten från beställarnas sida samstämmer med politikernas. Från beställarna ses 

tidsperspektivet som kritiskt för att hinna överväga eventuella alternativ. Men även att 

tidsperspektivet försvårat implementeringen eftersom utförarna inte fullt ut förankrat beslutet 

i tid hos berörda parter. Citatet nedan delger att det i synnerhet är i nedläggningen som det har 

funnits ett specifikt problem. 

När det gäller nedläggningen så blir det specifikt ett problem. Det var att processen 

inom utförarna hade gått tidigare innan vi hade fått pappren för beslut och utifrån det så 

var tidsperspektivet alldeles för dåligt. Utifrån en politiker och tjänstemannaperspektiv, 

där hade utförarna gått lite före när det gäller nedläggningen.
65

 

Som politikerna också delgav när det gäller maktaspekten känner beställarna att beslutet 

kommit för sent för att kunna finna eventuella alternativ. Tidsbristen har påverkat de 

inblandade i fallet som inte fått tillräckliga möjligheter såsom tid och information för att 

kunna medverka i beslutsprocessen. I detta avseende skulle makten kunna sägas ligga på 

utförarna som har haft möjligheten att handla respektive att inte handla. Valbarheten 

explicerar ett maktförhållande i att på egen hand diktera villkoren i en organisation med 

politisk styrning. Detta är något utförarna har haft genom att förhala eller för sent delge 

beställarna om information om nedläggningen. 

 

Ja, det var väl snarare ett faktum och något sätt så var väl det som var problemet med 

att både vi och politiken fick det som ett faktum för sent. Så om man skulle göra något 

annat så skulle man inte ha tid att titta på alla andra alternativ som skulle kunna vara 

tänkbara. Vi försökte. Men det hade varit kul om man hade haft tid och se andra 

möjligheter.
66
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På vilket sätt kan sägas att det har utövats makt? Kan det sägas att det har utövats makt? En 

icke-handling att hålla inne med besluten är ett sätt att se vilka det är som har makten. Citatet 

ovan belyser möjligheten för utförarna att kunna handla. Möjligheten att handla men inte göra 

det visar att man har makt att handla om så behövs och att inte handla om det inte behövs.
67

 

Det kan ses som att utförarna har haft makten då de enligt BUM:s riktlinjer ansvarar för hur 

verkställandet av ett beslut skall se ut. Citatet delger ett problem i modellen genom att 

utförare även kan ha makten över vad som skall göras. I detta finns svårigheter att särskilja 

vilka som bestämmer och vilka som således är ansvariga för beslut. 

4.5.2 Effektiviseringsaspekten i processen 

Studien visar att den ekonomiska aspekten spelat stor roll för effektivitetsaspekten, men också 

att tidsaspekten varit en avgörande faktor i processen. Tiden har varit knapphändig för att 

informera alla parter för att överväga andra alternativ. Beslutet ses av beställarna och 

politikerna som ett fullbordat faktum. 

När vi fick det på bordet och hade haft föräldramöte kan man säga så vart det en dialog 

med utförarna. Det fanns en diskussion om att man hade synpunkter på upplägget om 

tidsaspekterna. Men sen vart det ändå ett faktum/.../sen fick man (utförarna) skriva på 

hur man vill informera och genomföra förändringen. Där var man överrens om 

tidsplanen. När man rett ut det bakåt. Så var det ett faktum framåt. Så kommer jag ihåg 

det.
68 

Ovanstående citat uttrycker utförarnas möjligheter att hålla inne med förslaget för att ställa 

politiker och beställare inför ett fullbordat faktum. Hur har man då från beställarnas sida sett 

på BUM i processen till förmån för demokratiaspekten att delge berörda parter om den 

förändring som skulle komma att ske? 

/… /då kan vi säga att ekonomin var överordnat utifrån ett utförarperspektiv. Det var 

därför de tog fram beslutet som vi kom så sent i. Så det fanns ingen utgångsväg.
69

 

Att ekonomin varit överordnad följer som en röd tråd i beställarna och politikernas svar, och 

fastslår således ett problem som har funnits i processen med bakgrund av BUM. Ovanstående 

citat påvisar utförarnas makt att kunna hålla inne med beslut. Detta kan ha gjort att en 

nedläggning varit det enda alternativet till skillnad från om det skulle ha redovisats vid ett 

tillfälle där fler alternativ hade kunnat undersökas.  
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Det ekonomiska perspektivet är ett sätt att se på effektivitetsaspekten i beslutsprocessen. Ett 

annat är tidsperspektivet som haft en avgörande roll i processen. 

/…/ att tidsaspekten var viktig för politiken för att de ville ha nedläggningar som de 

visste att de var tvungna att göra. Så därför var det en pressad tidsaspekt och därför var 

det synd att dialogen inte funnits tidigare. Vi (beställare) tydliggjorde för sent för 

utförarna/…/ska ni göra något ska ni göra det då. För politiken ville ha 

nedläggningsbeslutet för budget före valet.
70

 

Citatet ovan indikerar hur viktig tidsaspekten varit och som har påverkat politikerna i 

beslutsprocessen. Politikerna har påverkat utförarna i det avseendet att de skyndat på 

processen för att hinna med att förverkliga sin politik. Något som kan påverka 

effektivitetsaspekten är hur kontraktet som BUM förespråkat tolkas av respektive part. Att en 

nedläggning behövts, har ansetts av samtliga parter. Problemet som uppstått är i sättet man 

från beställare avser vad som skall göras samt hur utförarna tolkar vad beställarna avser. Detta 

måste samtidigt överrensstämma med utförarnas syn på om det sätt beställarna vill att det 

skall göras på är det effektivaste sättet. 

/.../Här möts två intressen och om de inte talar samma språk och vill samma sak kan det 

uppstå konflikter.
71

 

Ovanstående citat delger att förutsättningar finns för att konflikter kan uppstå om man inte 

tolkar kontraktet på samma sätt. Beställarnas syn på vad det är man vill skall uppnås genom 

kontraktet kan påverka hur det skall göras. På så sätt kan utförarnas syn på hur det kan göras 

påverka vad som beställarna avser skall göras.  

4.5.3 Demokratiaspekten i processen 

I och med att effektiviseringen överskuggat den demokratiska aspekten har det funnits delade 

meningar i beslutsprocessen. 

/…/jag tror att där konflikten uppstår är i sättet att genomföra en sådan här förändring. 

Hur information, kommunikation ser ut mot föräldrarna, hur erbjudandet ser ut mot 

föräldrarna. För här uppstod ett missnöje från många föräldrar som diskuterade med 

politiken.  Men jag menar nog att utförarna, vi tjänstemän och politiken var hyfsat 

överens om att lägga ner skolan var en bra lösning. Men däremot är vi inte överens om 

sättet man gjorde det.
72 
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/… /där har man en svaghet i beställar- utförarmodellen. När utförarna får ett uppdrag 

där man inte anser det så viktig kanske, utan man har andra prioriteringar. Där har man 

en svaghet i systemet. Att de omprioriterar en politisk fråga.
73 

Vad ovanstående citat visar är ett demokratiproblem i BUM. Det visar ur ett maktperspektiv 

att utförare kan bestämma vad som är viktigt och mindre viktigt och på så sätt diktera 

villkoren för politiken.  I detta hänseende bidrar BUM till en fragmentering i 

ansvarsutkrävandet. De visar även på Lukes teoriframställning om maktens tredje ansikte ”om 

makten att besluta om vad som ska beslutas”.
 74

 Genom att omprioritera en politisk fråga för 

att gynna egna intressen inom organisationen kan man visa på vilka som har makt. En 

parallell i sammanhanget är Webers normativa ideal om den ideala byråkraten som visar 

skillnad mellan teori och empiri då byråkraten numera fått en mer oklar roll i organisationen 

jämfört med den traditionella verksamhetsdoktrinen och Webers ideala byråkrat. 

Ur ett demokratiperspektiv med att inkludera de parter som är berörda av beslutet och som 

missgynnats på grund av tidsaspekten har processen varit problematiskt enligt beställarna. 

För demokratiprocessen så var det definitivt inte de (beslutsprocessen). Utan där var 

utförarna lite för snabb. Där de inte var involverade med oss beställare och framförallt 

politiken här.
75

 

Citatet ovan visar på ett problem i beslutsprocessen där anammandet av NPM har rört om i 

rollfördelningen i den offentliga verksamheten. Vad säger beställar- utförarens närvaro i den 

politiska styrningen sett ur ett demokratiperspektiv? 

Utifrån ett demokratiperspektiv fungerar den inte så bra. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

är den säkert gynnsam för kommunens totala budget. Men sen är det ur 

effektivitetssynpunkt/…/ när det gäller kanaler och diskussion och tydlighet för vem 

som har ansvar för vad och vem som beslutar om vad då finns det mycket mer att 

önska. Så det kan man säga.
76

 

Ovanstående citat delger bland annat den överlappande rollfördelningen som har kommit till 

stånd genom NPM. Det visar samtidigt på den disaggregering som NPM förespråkat genom 

en fördelning av olika roller. Disaggregeringen har inneburit att den offentliga sektorn delats 

upp för att kunna urskilja vilka som är beställare och utförare, för att på så sätt skapa en 

effektivare verksamhet. Samtidigt har det blivit svårare att i den politiska organisationen peka 

ut vilka roller respektive grupp har. Att politikerna sedermera blivit reaktiva på grund av detta 

bekräftar ytterliggare svårigheten med ansvarsutkrävande, vilket är något som svarar mot 
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uppsatsen andra frågeställning om på vilket sätt tjänstemännens mak utgör ett demokratiskt 

problem. När frågan om hur man från tjänstemannahåll respektive politikerhåll ser på 

tjänstemannens roll är svaren tvådelade.  

I huvudsak professionella, men också assistenter. De kan vara båda delarna beroende på 

vad de är för situation. Ofast ser tjänstemännen behov av att lyfta frågor och de 

analyserar och ser behoven och driver frågor själva. Men i andra fall är det vi politiker 

som ser ett behov och ger ett direktiv. Att här behöver ni titta på. Så de kan vara både 

professionella och assistenter men i grunden är de professionella.
77

 

Citatet ovan uttrycker att rollfördelningen ser olika ut beroende på vad för slags frågor det rör 

sig om. För att göra en återkoppling till Max Webers idealbyråkrat kan sägas att Webers 

normativa ideal skiljer sig från detta fall. Främst att de skall vara organiserade i en 

tjänstehierarki som är klart definierad överrensstämmer inte med empirin. Att tjänstehierarkin 

inte klart kan definieras leder till svårigheter med ansvarskrävande. Genom överlappande 

roller samt tjänstemännens olika roller i olika frågor blir frågan vem man skall hållas ansvarig 

för beslut. Ur ett demokratiperspektiv skulle svaret alltid vara politikerna då det är de som har 

det yttersta ansvaret.  

4.6 Delslutsatser 

Beställarna och politikerna har haft en samstämmig syn på beslutsprocessen. När det gäller 

analysnivån om maktaspekten upplever beställarna att tiden varit knapphändig för att 

undersöka alternativa möjligheter för politikerna att välja bland. Ett missnöje riktas mot 

utförarna för att inte i tid kunnat komma med riktlinjer för hur man valt att gå tillväga i 

nedläggningsbeslutet. Av beställarna ses riktlinjerna för nedläggningen som ett fullbordat 

faktum och att effektiviseringsaspekten som i detta fall inbegriper ett tids- och 

ekonomiperspektiv har varit överordnad demokratiaspekten. BUM:s akilleshäl enligt 

beställarna är att utförarna själva kan omprioritera politiska frågor som beställarna och 

politiken ansett som viktiga. Detta är problematiskt för demokratin och medborgarna när det 

gäller vilka medborgarna kan kräva ansvar av.  En återanknytning till uppsatsen första 

frågeställning om i vilken utsträckning tjänstemännen utövar makt kan den sägas vara hög. 

Främst är det utförarnas makt att omprioritera politiska frågor som föranleder den slutsatsen.  
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5. Sammanfattande diskussion  

Den sammanfattande diskussion söker knyta an teorin med empirin som resultat och 

analysdelen har behandlat. 

5.1 Diskussion om resultatet 

I detta delkapitel är syftet att analysera uppsatsens frågeställningar utifrån de empiriska 

resultaten med utgångspunkt i teoretisk anknytning om beställar- utförarmodellen, Max 

Webers idealtypiska byråkrati och Steven Lukes maktdimensioner. Urvalsgruppen till 

föreliggande uppsats har bestått av politiker, beställare och utförare. Det är dessa sex 

respondenters subjektiva föreställning om hur de har upplevt beslutsprocessen som har 

analyserats och som givit ett uttryck för det empiriska materialet. Jag medveten om att andra 

kvalitativa och kvantitativa metoder hade varit möjliga att tillämpa för att undersöka 

uppsatsen syfte. Men då mitt syfte har varit att studera den upplevda makten och inte den 

faktiska utifrån ett fall, får intervjumetoden i det avseendet ses som berättigad. Vidare togs i 

metodavsnittet upp om att respondenterna skulle kunna presentera olika bilder för hur det har 

gått till i beslutsprocessen. Något som också har gjort då ingen av respondenterna har talat till 

sin nackdel. 

Den empiriska insamlingen har utgått från frågeställningarna: i vilken utsträckning utövar 

tjänstemännen makt i en kommun med beställar- utförarmodell?  Samt på vilket sätt utgör 

detta ett demokratiskt problem? 

Ett problem som den offentliga sektorn dragits med sedan 1980- talet är kommunernas 

försämrade ekonomi. För att åstadkomma en förändring har effektiviseringstanken varit högt 

upp på agendan. Genom olika teorier som idag inbegrips under NPM om hur man bäst 

effektiviserar verksamheten har kommunerna och den offentliga förvaltningen fått en 

förändrad roll jämfört med den traditionella verksamhetsdoktrinen. En av teorierna som NPM 

har tillhandahållit är BUM som min undersökningsstad anammat. Tanken bakom BUM är att 

beställarna genom att upprätthålla ett kontrakt talar om för utförarna vad som skall göras och 

utförarna föreskriver om hur de skall arbeta med implementeringen. I och med politikernas 

förändrade roll som har föranletts av introduceringen av managementteorier i form av bland 

annat BUM, har politikerna blivit reaktiva d.v.s. att de i efterhand och går in och korrigerar 
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beslut. Detta är något som inte överrensstämmer med Max Webers teori om att byråkraten 

skulle ha en relativ och precis styrning. Den precisa och relativa styrningen kommer i 

skymundan genom beställar- utförarmodellens disaggregering och förespråkande för att lägga 

ramar och mål och att samarbetet i mindre grad skall bygga på förtroende och i högre grad på 

styrning, kontroll och uppföljning.  

Avseende maktaspekten rådde det divergens i politikernas, beställarnas och utförarnas syn på 

beslutsprocessen. Enligt utförarna finns det ett problem i beställar- utförarmodellen genom att 

politiker kan ha mer att säga till om när det gäller interna utförare. Detta motverkar på så vis 

effektiviseringstanken genom att den delegerade befogenheten inte kan utnyttjas fullt ut. 

Kanske kan det vara en effekt av beställar- utförarmodellens förespråkande att ansvaret i 

mindre grad skall bygga på förtroende och i högre grad på kontrakt. Det är inte 

oproblematiskt för demokratin om man inte kan nå en överenskommelse för både hur och vad 

som skall göras. 

Från politiker- och beställarhåll ansåg man att det är deltagande och konsensus med berörda 

parter som kommit i skymundan för effektivisering av organisationen. Politikerna och 

beställarna har ansett att utförarna dragit nedläggningen till sin spets varpå beslutet setts som 

ett fullbordad faktum och där ett missnöje uttryckts om att man tidigare borde ha kommit in i 

nedläggningsärendet för att kunna föra en dialog med bland annat föräldrar om vilka 

utmaningar och problem skolan står inför. 

Maktaspekten skildras i studien genom att utförarna hållit inne med att visa för politiken och 

beställarna vad man tänkt göra och meningsskiljaktigheter har uppstått mellan beställare, 

politiker mot sättet man från utförarna valde att implementera beslutet på. Ur ett 

utförarperspektiv och i enlighet med BUM:s syfte är tanken att hålla isär organisationerna för 

att på så sätt effektivisera verksamheten. Utförarnas roll är att delge hur man planerar att 

tillmötesgå politikens krav på vad som skall göras. Allt i enlighet med ett marknadsbaserad 

ideal har effektiviseringen stått högst upp på agendan och i detta fall i samstämmighet mellan 

politiker och utförare då en förändring varit nödvändig för att inte slösa på skatteresurser och 

för att kunna ge kvalité till skolan.  Utifrån Lukes maktdimension om hur makt kan göra sig 

gällande har utförarna enligt politikerna och tjänstemännen haft makten att påverka, men inte 

gjort det, vilket i detta fall har kommit i kontrast med de demokratiska värdena. Denna bild 

delas emellertid inte av utförarna då de anser att de blir mer detaljstyrda jämfört med en 



De illegitima makthavarna? Sammanfattande 
diskussion 

 

31 
 

externutförare gällande hur arbetet skall göras. Detta ger en bild av att utförarna i själva 

verket är maktlösa då politiken beblandar sig i deras roll om hur kontraktet skall upprätthållas. 

Något som i detta avseende för tankarna till en traditionell verksamhetsstyrning där de gamla 

invalda vanorna verkar sitta kvar.  

Angående effektivitetsaspekten har den kommit att överskugga den demokratiska aspekten. En 

orsak till detta kan vara beställar- utförarmodellens centrala tanke om att effektiviserat 

verksamheten gör att den demokratiska aspekten kommer i skymundan. En annan anledning 

kan vara chefernas ökade handlingsfrihet med nya visioner om hur man skall styra offentlig 

sektor som kan komma i kontrast med att upprätthålla de demokratiska värdena som 

medborgarskapsdeltagande med öppna beslutsprocesser och offentligt ansvarsutkrävande. 

Det här fallet har visat på ett problem som kan förekomma genom BUM:s delade tolkningar 

om kontrakt och målstyrning. Politiker och beställare har ansett att de kommit sent i 

beslutsprocessen att när de väl fick frågan på bordet kunde beslutet ses som ett fullbordat 

faktum. Tidsaspekten har spelat roll för beställarna att överväga andra alternativ och för 

utförarna att i tid delge sina tankar om behovet av en nedläggning. I enlighet med Lukes tredje 

maktdimension om makten att besluta om vad som skall beslutas kan utförarna själva besluta 

om vilka frågor, som är av politisk karaktär, skall upp för beredning och på så sätt utöva makt 

på politiker och beställare.  

Svaret på den första frågeställningen sammanfattas av att tjänstemännen, i synnerhet utförare, 

utövar makt i stor utsträckning. Främst är det som tidigare nämnts deras makt att kunna 

handla men inte göra det, samt deras möjligheter att kunna omprioritera politiska frågor, som 

föranleder den slutsatsen. 

5.2 Ett demokratiproblem eller inte? 

Min andra frågeställning var på vilket sätt som tjänstemannamakten utgör ett demokratiskt 

problem. Jag tror delvis, i likhet med vad statsvetaren Lennart Lundquist förordat, att 

tjänstemännen är talespersoner och försvarare av den institution där de arbetar; försvarare av 

de mål som finns i organisationen och försvarare av de uppgifter som de har till jobb att lösa i 

tjänsten som byråkrater. Tjänstemännens legitimitet som grundar sig på sakkunskap har varit 

elementär för byråkraten men har numera fått konkurrens i och med NPM:s teorier om hur 

man bäst och effektivast sköter den offentliga verksamheten. Det finns numera 
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intresseorganisationer, politiska experter inom partierna och företag som tagit upp kampen 

med byråkraterna om expertmakten.  

NPM har gjort att man på ett enklare sätt jämfört med en traditionell politisk verksamhet kan 

särskilja vilka som utför tjänster och vilka som beställer dem. Trots detta har 

ansvarsutkrävandet för medborgarna blivit svårare. Det här fallet har explicit visat att 

meningsskiljaktigheter förekommit i sättet politikerna sett på utförarnas sätt att implementera 

ett politiskt beslut på. Kanske indikerar fallet på att det är engångsföreteelse, samtidigt är det 

ett faktum att alla incitament finns där för att det i framtiden skall uppstå konflikter gällande 

hur man skall verkställa politiska beslut.  

Studien har vidare visat på att introduceringen och anammandet av företagsideal kan tära på 

demokrativärden såsom deltagande, ansvarkrävande och konsensus för att effektivisera 

organisationen. Samtidigt som jag anser att det är ett demokratiproblem i detta avseende är det 

likväl ett organisatoriskt problem, genom problematiken med att kunna peka ut vilka som har 

haft makten gällande beslut och därmed också vilka som är ansvariga. Detta har som studien 

visat försvårats genom politikernas och tjänstemännens överlappande roller. Försvårandet av 

ansvarutkrävandet blir större genom att kontraktet som är beställar- utförarmodellens 

grundpelare kan tolkas olika av olika parter.  Men även att politiken kan ha mer att säga till 

om när det är interna utförare jämfört med privata utförare, vilket bidrar till en större 

fragmentering i ansvarutkrävandet. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Beställar- utförarmodellens ideal om att beställarna talar om för utförarna vad som skall göras 

och utförarna genom att upprätthålla ett kontrakt förelägger hur man ska gå till väga har inte 

skett enligt teorin föreskrivningar. Då mitt syfte endast var att beskriva hur den upplevda 

makten gör sig gällande utifrån ett fall har jag inom tidsramen för detta arbete inte kunnat 

jämföra med andra kommunala förvaltningar, vilket skulle kunna vara ett förslag till framtida 

forskning. Det skulle vidare vara intressant att studera i vilken utsträckning ansvarutkrävandet 

spelar roll med bakgrund av beställar- utförmodellen hos medborgarna. Men även att 

undersöka hur kontraktet som är elementärt för beställar- utförarmodellen kan göras mer 

tydligt för inblandade parter.  
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Bilaga 1 ”Skolomställningar i grundskolan” 

Intervjuguide 

Vilka initierade förslaget till nedläggningen? 

Hur var din initiala inställning till nedläggningen? 

Har din uppfattning gällande nedläggningen förändrats över tid? 

Delade du din syn gällande nedläggningen med övriga tjänstemän? Politiker? 

Hade ni politiker och tjänstemännen samma beslutsunderlag? 

Känner du att du har fått tillräckligt med information och tid för att kunna fatta ett beslut? 

Önskar du att du hade mer tid för att sätta dig in i situationen? 

Vilka aspekter tog ni i beaktande när ni fattade detta beslut? 

Hur påverkar anammandet av beställar- utförarmodellen ert beslut i fallet? 

Hur ställer ni er till att det skedde en insamling av berörda föräldrar med 800 

namninsamlingar om att inte lägga ned skolan? 

Har tjänstemännen presenterat andra alternativ än den linje ni valde att gå på? 

Har politiker presenterat andra alternativ än den linje ni valde att gå på? 

Hur ser ni tjänstemän på er roll till politikerna? 

Var ni och politikerna överrens om hur riktlinjerna för ”skolomställningarna” skulle gå till? 

Var ni och tjänstemännen överrens om hur riktlinjerna för ”skolomställningarna” skulle gå 

till? 

Är det något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

Etiska förhållanden 

De etiska förhållningssätten i den här studien utgår från att den information som respondenter 

delger och som endast kommer att användas i denna studie. Som respondent har du rätt att 

förbli anonym i studien. Intervjuerna kommer att bandas, där det bandade materialet kommer 

att förvaras på en plats oåtkomligt för annan än jag. Det bandade materialet kommer att 

transkriberas och sedan omintetgöras efter att forskningssyftet uppfyllts. Den här intervjun 

kommer att ske utifrån Ditt eget medgivande och utifrån de etiska riktlinjerna har du när som 

helst du behagar rätt att avbryta intervjun. ( Vetenskaps rådet 1999) 


