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SAMMANFATTNING 

Den offentliga verksamhetens effektivitet och kvalitet är något som diskuterats flitigt de 

senaste åren. Syftet med uppsatsen är att föreslå förbättrade arbetssätt för en effektiv 

resursanvändning för vissa kommunala verksamheter. Jag har använt mig av en 

kvalitativ metod i huvudsak baserad på intervjuer för att få reda på hur olika kommuner 

resonerar kring frågan. Den teoretiska referensramen har tillkommit efter att 

intervjumaterialet analyserats och dessa komponenter har efter en problemdiskussion 

utmynnat i en slutsats. 

 

För att effektivt utnyttja sina resurser krävs dels en respekt för att budgetar inte får 

överskridas, ett bra internt samarbete mellan politiker och tjänstemän och en gynnsam 

organisationskultur. Yttre goda omständigheter som exempelvis ett bra geografiskt läge 

och en god infrastruktur kan skapa attraktivitet och därigenom höja skatteunderlaget och 

därigenom skapa stordriftsfördelar vilket i sin tur sänker kostnaderna per brukare. Bra 

jämförelsedata både internt och externt är ett måste för att tillförlitligt bilda sig en 

uppfattning om kostnaderna i verksamheten är rimliga. En ökad konkurrens internt och 

externt skulle också bidra till att höja kvalitén och sänka kostnaderna. Politiker måste i 

möjligaste mån verka för att alla väljares intressen tillgodoses då lobbying kan skapa 

merkostnader för den kommunala verksamheten. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Mediabevakningen av landets kommuner har varit hård de senaste åren. Regelbundet 

dyker det upp artiklar i lokaltidningarna angående olika former av missförhållanden 

inom vård och omsorg, brist på pengar till skolverksamhet, snöröjning och 

gatureparationer. Diverse tv-program diskuterar tveksamma kommunledningsbeslut 

fattade till synes helt på en höft och de ansvariga verkar i bästa fall kunna beskrivas 

med orden maktfullkomliga, korrumperade och inkompetenta. Naturligtvis bör man ta 

journalistik med en stor näve salt men å andra sidan kan det tyckas rimligt att anta att 

någon form av missförhållande ändå existerar då så många kritiska röster höjs. Diverse 

företag och organisationer påvisar också existensen av problem som t.ex. PwC och 

Natkom. Nedanstående citat är från 2011: 

 

Redan före börsraset i augusti i år hade 50 av landets 290 kommuner prognostiserat 

underskott i årets finanser. 2012 kommer att bli ännu tuffare. Krisen innebär att 

kommunerna måste jobba mer med ekonomistyrning, säger Annika Wallenskog, chef 

för ekonomisk analys inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. (www.pwc.se) 

 

Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom) består för närvarande av 47 

kommuner och fem universitetsanknutna forskningsinstitutioner med inriktning 

kommunal ekonomi och politik. De har hittills publicerat 20 rapporter som behandlar 

olika aspekter av kommunal tillväxt, ledarskap och ekonomistyrning och ett talande 

citat om svårigheten att ekonomistyra inom det offentliga kommer från en chef för 

stadsdelsförvaltningen i Stockholm,   

 

Vi har en budget som är bestämd av politikerna, den är alltså demokratiskt 

förankrad. Den ska följas. Ingen enhet kan göra av med mer pengar än de har. 

Tyvärr har det varit lite si och så med denna princip tidigare i staden. Man har haft 

god vilja och velat höja standarden överallt utan tanke på hur det ska betalas. Ökad 

kvalitet har fått ursäkta budgetöverskridanden. Pengar ramlar väl ner från himlen. 

Men det är slut på det. (Högberg, O & Wallenberg, J. 2013:18)  

  

http://www.pwc.se/
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1.2 Problemdiskussion 

Ovanstående citat och funderingar ger upphov till följande frågor som är intressanta ur 

dels ett skattebetalarperspektiv då vi inte vill betala en högre skatt än nödvändigt för 

den kommunala verksamheten och dels ur ett konsumentperspektiv där vi invånare 

konsumerar olika kommunala tjänster som vi vill ska uppnå en viss minsta standard: 

 Hur ekonomistyr en kommun sina verksamheter? 

 Hur bibehålls en acceptabel nivå på kvalitén av de utförda tjänsterna? Med 

acceptabel nivå avses den nivå som kommunen med stöd av 

brukarundersökningar och/eller jämförelser med olika kvalitetsindex gör 

gällande som rimlig. 

 

Ekonomistyrning 

All rationell ekonomistyrning kan antas förutsätta att organisationen dels ska ha ett 

definierat mål och dels att dagens läge för ekonomin ska vara känd. Baserat på dessa 

fakta får organisationen agera för att nå sitt uppsatta mål via en handlingsplan. 

Dessutom är kontroll/feedback mycket viktig för att organisationen ska få besked om de 

utförda handlingarna ger ett önskvärt resultat enligt Haines modell System Thinking 

Approach (2000). Därtill kommer påverkan ur ett kontextperspektiv där både interna 

och externa svårkontrollerade faktorer påverkar organisationen som till exempel 

medarbetarnas egenskaper och förändringstakten på marknaden (Eriksson-Zetterquist et 

al, 2011). 

 

Ekonomistyrning i sin tur kan enligt Olve och Samuelsson (2008) i huvudsak utföras 

genom: 

 Valet av organisationsstruktur och bemanning med kompetent personal 

 Ett belöningssystem som skapar rätt motivation 

 Ett formellt styrsystem som fastställer och följer upp strategier och planer 

 Ett informellt styrsystem som kultur och värderingar 

 

Kvalitet 

Kvalitet är subjektivt och därför ett svårmätt mått. Enligt Raychaudhuri och Farooqi 

(2013) är forskningen inom detta område fragmentarisk. Då kvalitet dessutom anses 
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kunna delas in i teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och image blir ämnet som synes 

brett. 

 

Specifika problem för offentlig verksamhet 

Vanlig kritik mot offentlig verksamhet är att den blir ineffektiv på grund av en hög grad 

av byråkratisering och att bland andra två fenomen särskilt kan urskiljas, trained 

incapacity och minimum level of acceptable performance (Eriksson-Zetterquist et al, 

2011). Det innebär dels att byråkraterna med tiden blir rigida i sitt tankesätt och får en 

oförmåga att tänka utanför ramarna och dels att regelverken klart definierar vad som 

minst ska uppfyllas vilket i sin tur inte skapar ett incitament att prestera utöver denna 

gräns.  

 

Dessutom kan kommunernas ekonomistyrning ur ett nationalekonomiskt perspektiv ge 

upphov till suboptimeringar då departementschefer etc. maximerar sin nytta genom att 

blåsa upp sina budgetar vilket i sin tur innebär att det totala konsumentöverskottet vid 

utnyttjande av kommunens tjänster i princip kan bli helt uppätet av den uppblåsta 

budgeten. Detta kan förekomma då den enskilde invånarens andel av de totala 

skatteintäkterna blir förhållandevis små och därför inte skapar ett incitament till en 

uppföljning av förvaltningen av skattepengarna jämfört med t.ex. en större aktieägare i 

ett privat företag som har ett större intresse av kapitalförvaltningen. (Parkin et al, 2012) 

 

I slutänden är det politikerna som beslutar om budgeten, dvs. vi väljare i viss mån. Jag 

säger ”i viss mån” då vi visserligen röstar fram politikerna men i slutänden inte är 

inblandade i processen att ekonomistyra och också har en svårighet att utvärdera vad 

som görs i den offentliga sektorn. Det finns med andra ord vissa avgörande skillnader 

mellan det privata och det offentliga som också påverkar frågeformuleringarna. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen kan särskilt en huvudfråga vara intressant att belysa. Hur 

ekonomistyr en kommun en verksamhet med en acceptabel kvalitet på ett resurseffektivt 

sätt?  
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att föreslå förbättrade arbetssätt för en effektiv 

resursanvändning för kommunala verksamheter.  

1.5 Avgränsningar 

En noggrann behandling av de olika aspekterna kvalitet, kultur och värderingar, 

belöningssystem och organisationsstruktur ligger utanför uppsatsens huvudsakliga syfte. 

Jag vill istället framförallt inrikta mig på hur de formella styrsystemen kan användas för 

att åstadkomma ett uppnått syfte. 
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2. METOD 

2.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie därför att jag är intresserad av hur 

beslutsfattare i kommunal verksamhet resonerar kring ekonomiska frågor. Det kan sägas 

att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror. Kvalitativa studier 

kännetecknas av att forskaren är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Med det 

menas: 

 en induktiv syn på forskningen, med vilket menas att teorier genereras baserade 

på insamlade data 

 en interpretativ ståndpunkt, det menas alltså att tyngden ligger på förståelsen 

av deltagarnas tolkning av sin egen sociala verklighet 

 en konstruktionistisk ståndpunkt, vilket betyder att sociala egenskaper är 

resultatet av ett samspel mellan individer och inte en företeelse existerande för 

sig själv   (Bryman & Bell, 2005) 

2.2 Bedömning av kvaliteten i kvalitativa studier 

Trovärdigheten i kvalitativ forskning ska enligt vissa forskare bedömas efter helt andra 

kriterier än de som används för att bedöma kvantitativ forskning beroende på att 

kvantitativ respektive kvalitativ forskning är olika företeelser. Kvantitativ forskning 

kännetecknas av bland annat att teorier verifieras efter datainsamling och analys, alltså 

en deduktiv ansats (ibid). De menar vidare att Lincoln & Guba förslår att trovärdigheten 

delas in i fyra delkriterier som har sina motsvarigheter inom kvantitativ forskning: 

 tillförlitlighet, som motsvarar validitet 

 överförbarhet, som motsvarar extern validitet 

 pålitlighet, kan liknas vid reliabilitet 

 möjlighet att styrka och bekräfta, motsvarande objektivitet 

Deras argument för att inte använda sig av reliabilitet och validitet i kvalitativa 

undersökningar är att de anser att den sociala verkligheten som forskaren ska avslöja 

faktiskt kan ha mer än en hållbar tolkning.  

 

Tillförlitlighet innebär att även om flera olika tolkningar kan finnas av respondenternas 

egen sociala verklighet så är det forskarens beskrivning som avgör om den är acceptabel 

för andra. En metod att använda är så kallad respondentvalidering då forskaren 
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rapporterar resultaten av studien till respondenterna för att få verifierat att forskaren 

uppfattat deras verklighet på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2005). Jag använde mig av 

respondentvalidering och genomförde den genom att skicka ut det empiriska materialet 

för påseende från respektive respondent. Därefter har jag i förekommande fall gjort 

nödvändiga justeringar för att ge en så korrekt avbild av respondentens verklighet som 

möjligt. 

Överförbarhet skapas genom att forskaren ger så kallade ”thick descriptions”, alltså en 

detaljerad redogörelse för miljön respondenten befinner sig i för att ge andra personer 

möjligheten att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Detta är 

särskilt viktigt då kvalitativa studier fokuserar på miljöspecifika problem, fallstudier, 

snarare än skapa allmängiltiga svar. För att ge en så detaljerad redogörelse som möjligt 

har jag angivit respondentens befattning och i vilken kommun han/hon verkar, samt 

skapat en helhetsbild via kompletterande sekundärdata. Referensram och primärdata ger 

ytterligare komplement till att förstå respondentens verklighet. 

Pålitlighet skapas genom att ge en komplett redogörelse för problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, dataanalysbeslut etc. 

Denna teknik används dock sällan då det blir oerhört krävande för granskare då 

kvalitativa studier ofta genererar oerhörda mängder data. För att skapa pålitlighet har 

jag angivit dels hur intervjupersonerna blivit utvalda, men också hur data samlats in och 

bearbetats till en slutlig, av respondenterna validerad form. 

Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att forskaren försöker visa på att han 

handlat i god tro. Han har alltså inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar påverka honom (ibid). Jag kan med säkerhet säga att mina 

värderingar och teoretiska inriktningar påverkar mitt resultat. Däremot tror jag inverkan 

är försumbar då jag dels låtit respondenterna validera empirin och dels kopplat min 

analys och slutsats till denna empiri och min valda referensram. Referensramen i sin tur 

bygger på accepterade teorier och forskning. 

 

Förutom ovanstående kriterier anser också Guba och Lincoln (Bryman & Bell, 2005) att 

ett antal äkthetskriterier ska följas: 

 rättvisande bild, intervjuas till exempel rätt personer i förhållande till studiens 

kontext? 

 ontologisk autencitet, hjälper undersökningen de medverkande att bättre förstå 

sin verklighet? 
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 pedagogisk autencitet, gav undersökningen deltagarna en bättre bild av hur de 

andra medlemmarna i miljön upplever det? 

 katalytisk autencitet, har undersökningen bidragit till att påverka de 

medverkandes situation? 

 taktisk autencitet, har deltagarna fått bättre möjlighet att vidta nödvändiga 

åtgärder?    

I praktiken används enligt Bryman & Bell (2005) sällan äkthetskriterierna men jag anser 

att de kan vara ett bra komplement till de traditionella värderingarna reliabilitet och 

validitetskraven. Under punkt 2.4 anger jag mina skäl till hur intervjupersonerna har 

valts vilket och det anser jag besvara frågan om en rättvisande bild har skapats. Vad 

gäller den ontologiska autenciteten tror jag visserligen att medvetandet redan finns. 

Däremot kan den samlade bilden från min slutsats och referensramen ge en bra 

helhetsbild. Den pedagogiska autenciteten tillgodoses på samma sätt som ovan av en 

samlad helhetsbild och av referensramens fakta. Jag anser också att de katalytiska och 

taktiska autenciteterna tillgodoses då respondenterna med hjälp av rapporten kan få 

nya uppslag till förbättringar inom sina respektive verksamheter. 

 

Validitet är en bedömning av om de gjorda slutsatserna i en undersökning hänger ihop. 

Min koppling mellan empiri och referensram å ena sidan och min analys och slutsats å 

andra sidan har på sedvanligt sätt opponerats vilket jag anser styrker validiteten. 

Reliabilitet står för i hur stor grad undersökningen kan replikeras. Framförallt är extern 

validitet viktig inom kvalitativ forskning då den behandlar om resultaten från en 

undersökning är överförbara till andra miljöer, vilket är ett svårt problem inom 

kvalitativ forskning. LeCompte & Goetz föreslår enligt Bryman & Bell (2005) att 

forskare som försöker upprepa en sådan undersökning då behöver gå in i en liknande 

social roll som den föregående forskaren. Reliabiliteten för denna rapport anser jag är 

hög då förutsättningarna för landets 290 kommuner är desamma ur den synvinkeln att 

de lagliga begränsningarna är de samma. De ekonomiska förutsättningarna varierar 

däremot med konjunkturer och skatteunderlag samt intäkter från det kommunala 

utjämningssystemet vilket gör att liknande kommuner måste undersökas för att skapa 

samma resultat. 
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2.3 Intervjuer 

Jag använde mig av vad Bryman & Bell (2005) kallar för semi-strukturerade intervjuer 

då jag anser att det ger respondenterna en stor möjlighet att fritt formulera sina svar och 

också fritt associera till de temafrågor jag väljer. Frågor kan då komma i en annan 

ordning än enligt guiden, frågor utanför guiden kan också ställas. I vissa stycken kan 

intervjuerna liknas vid helt ostrukturerade intervjuer då respondenterna i vissa frågor får 

associera helt fritt inom ämnet. Intresset i en kvalitativ studie är hur respondenterna 

uppfattar sin verklighet och det är också viktigt att låta intervjupersonen vara rörlig då 

utförliga svar som inte är färgade av forskarens åsikter är viktiga (Bryman & Bell, 

2005). Temafrågorna jag ställde är inspirerade av Haines (2000) Systems Thinking 

Approach:  

 Hur bestäms de ekonomiska målen? 

 Hur styr kommunen mot dem? Som helhet och för enskild nämnd/avdelning. 

 Hur verifieras att målen är uppnådda? 

 Kvalitén påverkar och påverkas av det ekonomiska arbetet. Hur bestäms ”lägsta 

nivå” och hur verifieras den? 

Intervjuerna gjordes muntligt hos respektive respondent i deras normala arbetsmiljöer 

vilket jag anser är en fördel då de dels känner sig trygga med sin miljö och dels lätt 

hittar information för att styrka sina påståenden. Intervjuerna spelades in för att senare 

vid behov kunna transkriberas. 

 

Studien kan enligt Patel & Davidson (2011) klassas som en studie utförd med en låg 

grad av standardisering och strukturering. Kvalitativa studier kan normalt sortera in 

under de här klassificeringarna: 

 Standardiseringen behandlar frågornas utformning och inbördes ordning, vilka 

som sagt kommer att lämnas väldigt fria till respondenten. 

 Strukturering är en fråga om hur fritt respondenterna kan tillåtas tolka frågorna 

utifrån sina egna referensramar. Struktureringen kommer också att lämnas fri. 

2.4 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna kommer samtliga att vara från högre tjänstemän på respektive 

kommuns ekonomiavdelningar då jag anser att de har det yttersta ansvaret och 

möjligheten till att skapa bra förutsättningar för en fungerande och effektiv 
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ekonomistyrning. Detta åstadkommer de genom att ha den formella behörigheten att 

besluta om ekonomiska frågor i den kommunala organisationen. De anställda tror jag 

kan kompensera för ett dåligt övergripande ekonomistyrningssystem men samtidigt 

ligger den totala kontrollen över verksamheten bortom deras räckvidd, både 

befogenhets- och behörighetsmässigt. Min uppfattning är också att de bästa intentioner 

går om intet om de inte är förankrade hos ledningen vilket gör att ledningens agerande i 

högsta grad är av väsentlig betydelse för om ekonomistyrningen ska bli framgångsrik.  

2.5 Utvalda kommuner 

Jag har valt att avgränsa mina studier till ett fåtal kommuner. Kävlinge kommun har 

valts då den under många år uppvisat en låg kommunalskattesats och en sund ekonomi. 

Dessutom vill jag få in ytterligare synpunkter genom att intervjua ekonomichefer i 

kommuner med en mindre framgångsrik historia och även med yttre svårigheter mot sig 

som till exempel en vikande befolkningsutveckling. Valet föll då på Borgholms, Torsås 

och Kalmars kommuner. 

2.6 Informationsinsamling 

Studien kommer att tillämpa så kallad triangulering av nedanstående anledningar. 

Genom att intervjua några olika ekonomichefer i olika kommuner kan olika information 

om samma fenomen komma fram vilket i sin tur kan berika och belysa ett och samma 

fenomen ur flera olika synvinklar vilket också ökar trovärdigheten. Eventuella 

variationer kan då berika studien då även olika fenomen kan observeras hos olika 

respondenter (Patel & Davidson, 2011). Olika invånarantal, styrande politikers partifärg 

och olikheter i balansen inom den kommunala ekonomin kommer att hjälpa studien att 

få en variation och ökad trovärdighet. 

2.7 Primära och sekundära källor 

Information som samlas in för ett specifikt syfte och ändamål kallas för primärdata. 

Information som redan existerar sedan tidigare är däremot sekundärdata (Patel & 

Davidson, 2011). Primärdata har samlats in via intervjuer med respondenter från olika 

kommuner. Sekundärdata har hämtats från lagtexter, internet, litteratur, databaser och 

vetenskapliga artiklar. 
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2.8 Metodkritik 

Eftersom undersökningarna är gjorda induktivt kommer de producerade teorierna 

ofrånkomligen att vara färgade av forskarens egna ideér och frågeställningar (Patel & 

Davidson, 2011). Dessa fakta är jag medveten om men jag anser att jag kompenserat för 

dem enligt resonemanget under punkt 2.2. Forskaren bör också vara försiktig med 

användningen av ordet teori då slutresultatet till stor del kan innebära generaliseringar 

från empirin. Kvalitativ forskning innebär även att resultaten sällan är repeterbara 

(Bryman & Bell, 2005). Jag anser dock att min gjorda koppling mellan empiri och 

referensram styrker de fakta som framkommit i mina intervjuer. 

2.9 Källkritik 

Forskaren måste vara källkritisk till all typ av informationshämtning och även till vem 

som har skrivit texten och i vilket sammanhang texten har skrivits. Anledningen är för 

att kunna verifiera äktheten och tillförlitligheten. Det gäller även dateringar angivna av 

källan då den kan vara felaktig. Dessutom är det viktigt att undersöka relationen mellan 

observatören och studieobjektet, dvs. vilken närhet som råder mellan dessa (Holme & 

Solvang, 1997). Jag har genomgående angivit om källhänvisningen har kommit i andra 

hand. Risken för att dessa referenser är felaktiga anser jag vara liten då litteraturen som 

jag hänvisar till ger referenser som stämmer med övrig litteratur och vetenskapliga 

artiklar. 
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3. REFERENSRAM 

3.1 Kommunallag 

De lagliga begränsningarna för en kommunal verksamhet anser jag är viktiga, dels för 

att förstå organisationens uppbyggnad och dels för att förstå beslutsvägarna och 

därigenom förstå vem som formellt får besluta om vad. Det anges också vilka lagliga 

krav som påverkar den ekonomiska styrningen och därigenom måste uppfyllas oavsett 

vilken vilja beslutsfattarna har att uppfylla dem. 

  

3.1.1 Styre och organisation 

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900 3,4 och 6 kap) finns det en beslutande 

församling, kommunfullmäktige, som i sin tur tillsätter en kommunstyrelse.  

 

Kommunfullmäktige tillsätter också nämnder som krävs utöver styrelsen för att 

kommunen ska kunna utföra sina åtaganden. Fullmäktige beslutar bland annat om mål 

och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Den beslutar också om 

nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter, revisorer, 

årsredovisning, ansvarsfrihet och om folkomröstningar i kommunen. 

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i de frågor de enligt lag och 

författning ska besluta om samt de frågor fullmäktige har delegerat till dem. Ledamöter 

och ersättare i bland annat kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och revisorer 

utgörs av förtroendevalda, det vill säga av oss väljare med rösträtt. 

Styrelsen slutligen har uppsikt över nämndernas verksamhet och samordnar 

kommunens förvaltning. 

 

3.1.2 Ekonomisk förvaltning 

Den ekonomiska förvaltningens skyldigheter beskrivs i SFS 1191:900 8 kap. 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i andra juridiska 

personer bedrivna av kommunen. Vidare sägs att kommunen ska förvalta sina tillgångar 

på ett sådant sätt att betryggande säkerhet och god avkastning erhålls. Kommunen får ta 

ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter utom i de fall de är skyldiga att tillhandahålla 

en tjänst. Då får den bara ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet. 
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3.1.3 Budget och budgetprocess 

Kommunerna ska upprätta en budget för nästa budgetår vilket motsvarar nästa 

kalenderår. Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna utom om 

synnerliga skäl föreligger. Den ska också innehålla en verksamhets och ekonomiplan 

för budgetåret.  Skattesatser och anslag ska anges och verksamhetens finansiering och 

beräknad ekonomisk ställning vid årets slut ska anges. Mål och riktlinjer samt 

finansiella mål av betydelse för en god ekonomisk hushållning måste också finnas. 

Skulle ett negativt årsresultat uppkomma så måste det regleras och det redovisade egna 

kapitalet återställas inom de närmaste tre åren. Återställandet ska finnas i en av 

kommunfullmäktige antagen åtgärdsplan och beslutet om regleringen ska ske senast det 

tredje året efter uppkomsten av underskottet. Endast orealiserade värdepappersförluster 

och synnerliga skäl anges som laglig grund för avsteg från det ovannämnda. Utgifter 

som uppkommer under löpande budgetår beslutade av kommunfullmäktige måste också 

innefatta anvisningar om hur den ska finansieras. Kommunen får vidare inte pantsätta 

sin egendom.  

3.2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Då kommuner ibland vill kunna konkurrensutsätta sina verksamheter externt vill jag 

visa på en metod som i vart fall möjliggör en konkurrens om kvalitet. Enligt lagen om 

valfrihetssystem (SFS 2008:962) kan kommuner låta konkurrensutsätta sina 

verksamheter genom att överlåta valet av utförare av till exempel vårdtjänster till 

brukaren. Lagen är alltså ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) och är 

avsett att hjälpa kommuner som vill tillåta privata alternativ. Brukaren kan då fritt välja 

mellan de godkända leverantörerna medan kommunen har kvar det övergripande 

ansvaret för tjänsternas levererande. 

3.3 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Jag anser att det är också är på sin plats att kort nämna LOU då den är ytterligare ett 

verktyg för kommunen för att konkurrensutsätta sina verksamheter och därigenom få 

ner sina kostnader. Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) kan väldigt 

kortfattat beskrivas som att en anbudsförfrågan ska göras då offentliga verksamheter ska 

köpa varor och tjänster från andra juridiska personer. Leverantören med bäst anbud 

vinner upphandlingen.  
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3.4 Det kommunala utjämningssystemet 

För att få en bättre förståelse för kommunens finansiella situation krävs också att det 

kommunala utjämningssystemet förklaras i grova drag, då intäkterna från det i många 

fall utgör en stor del av de kommunala intäkterna och därigenom påverkar de 

möjligheter som finns att upprätthålla den kommunala servicen. Den 

kommunalekonomiska utjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för landets kommuner och landsting oberoende av inkomster och andra 

förhållanden. Enligt regeringskansliet (regeringen.se) består det av fyra delar: 

 Inkomstutjämning  

 Kostnadsutjämning 

 Strukturbidrag 

 Regleringsbidrag/avgift 

 

Inkomstutjämning är en utjämning där kommuner och landsting med en skattekraft 

över 115 % av medelskattekraften betalar en avgift och kommuner och landsting med 

en skattekraft understigande 115 % av medelskattekraften får bidrag. 

Kostnadsutjämning sker genom att kommuner med en ogynnsam kostnadsfördelning 

får bidrag, övriga kommuner får betala en avgift. Ogynnsam kostnadsfördelning kan till 

exempel innebära en hög andel invånare med vårdbehov. 

Strukturbidrag är bland annat en del av kostnadsutjämningen som tidigare var av 

regionalpolitisk karaktär.  

Regleringsbidrag är en restpost som utgör skillnaden mellan anvisade medel och 

summan av bidrag och avgifter som fördelas mellan kommuner och landsting med ett 

fast belopp/invånare. Sammanlagt ska staten år 2013 betala 85,6 miljarder kronor i 

utjämning till landets 290 kommuner. (ibid) 

Den kommunala inkomstutjämningen kan utgöra en betydande andel av de kommunala 

intäkterna. Se bilden från Borgholms årsredovisning från 2011. 
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Figur 3.1 Den kommunala utjämningen. Källa:www.regeringen.se 

 

Figur 5.1 Kommunal finansiering. Källa: www.borgholm.se 

3.5 Kommuninformation 

För att ge en bättre helhetsbild av de olika kommunernas nuvarande situation både med 

avseende på ekonomi och framtida möjligheter har jag nedan redogjort för olikheter i de 

undersökta kommunerna med avseende på demografi, invånarantal, partifärg och 

finansiering. Det anser jag har en betydelse för hur ekonomistyrningen i praktiken 

fungerar då en kommun med goda ekonomiska förutsättningar lättare kan genomföra 

satsningar som i slutänden också kan vara kostnadsbesparande. Nedan följer siffror för 
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2012, om inte annat anges, från SCB via de olika kommunernas hemsidor följt av övrig 

kommuninformation kommun för kommun. Invånarantalet anges i en procentuell 

ökning sedan 1968 vilket är det år som SCBs befolkningspyramider har som startår hos 

SCB. För riket är siffran cirka 20,5 %. 

 

  Borgholm Kalmar Kävlinge Torsås Riket 

Ekonomiska jämförelsetal      

Kommunalskatt 21,58 % 21,81 % 18.51 % 21,43 % 20,59 % 

Landstingsskatt 10,87 % 10,87 % 10,39 % 10,87 %  

Total skatt  32,45 % 32,68 % 28,90 % 32,30 % 31,60 % 

Nettokostnader av 

skatter och utjämning  

100,6 % 95,6 % 97,4 % 99,0 %  

Nettokostnader av 

skatter och utjämning 

för kommunkoncernen  

98,0 % 85,6 % 93,7 % 96,1 %  

Årets resultat (mkr) -8,7  125,8  45,2 6,1    

Årets resultat för 

kommunkoncernen 

(mkr)* 

-2,3 308,4 57,8 6,6  

Statsbidrag och 

utjämning/invånare (kr) 

10285 5094 3414 12150  

Medelförvärsinkomst 16-

64 år (kkr) 

234,9 258,1 307,5 245,5 274,4  

Medianinkomst 16-64 år 

(kkr) 

234,1 258,0 287,2 244,6 265,8 

Index statsbidrag och 

utjämning (2011) 

149,2 85,4 40,3 133,0 100 

Index 

medelförvärvsinkomst 

86 94 112  89 100 

Index medianinkomst  88 97 108 92 100 

Geografi       

Invånarantal  10667 63671 29365 6858  

Landareal (km
2
) 679 962 153 495  

Invånare/km
2
 16 66  192  14   

Utbildning      

Andel eftergymnasial 

utbildning av total 

befolkning (2011) 

17,5 % 26,7 % 24,3 % 14,7 % 24.4 % 

Arbetsliv      

Förvärvsarbetande  20-

64 år (2010) 

78,3 % 77,3 % 82.0 % 77,4 % 76% 

Nettopendling (2011) -509 

(2010) 

1926 -7006 -467  

Figur 3.2 Kommunjämförelse. Källa:SCB  



16 
 

3.5.1 Borgholms kommun 

Tre största näringsgrenarna är: 

 Vård och omsorg 

 Jord, skogsbruk och fiske 

 Hotell och restauranger 

 

Särskilt kan noteras att kommunen har en hög andel människor i åldrarna 45 och uppåt, 

60 % jämfört med rikets 45 %. Samtidigt har kommunen en stor avvikelse jämfört med 

riket för kostnader/invånare för äldre och funktionshindrade, cirka 26500 kr/invånare 

jämfört med rikets cirka 17000 kr/invånare (www.borgholm.se). Sedan 1968 har 

invånarantalet ökat med 1 %. De senaste cirka 20 åren har befolkningen minskat med 

drygt 10 %. Utbildningsnivån är låg och medelförvärvsinkomsten likaså. Kommunen 

har en borgerlig majoritet. Infrastrukturen är i starkt behov av översyn då väg 136, 

vilket är den ena av två vägar i nord-sydlig riktning, enligt trafikverkets egna standarder 

borde vara av motorvägsstandard (www.trafikverket.se). Järnväg påpekas som en bra 

men kostsam och förkastad lösning för att komma till rätta med trafikproblemen och 

därigenom öka öns attraktivitet. (ibid) 

 

3.5.2 Kalmar kommun 

Tre största näringsgrenarna är: 

 Vård och omsorg 

 Handel 

 Utbildning och företagstjänster 

 

Kalmar kommun har en betydligt större andel invånare i åldrarna 20-25 än 

riksgenomsnittet. I övrigt följs riksgenomsnittet ganska väl med en jämn fördelning 

över åldrarna. Särskilt kan noteras att kommunens kostnader inom hemtjänst och 

äldreomsorg är höga jämfört med riket samtidigt som brukarna är missnöjda jämfört 

med liknande kommuner. Nettokostnaderna för miljö, hälsa och hållbar utveckling är 5 

gånger så hög som i riket i genomsnitt. Invånarantalet har stigit inom kommunen sedan 

1968. Ökningen uppgår till knappt 24 %. Infrastrukturen är dock i behov av översyn 

(Nielsen-Skovgaard, 2007). Kommunen har socialdemokratisk majoritet. 
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3.5.3 Kävlinge kommun 

Tre största näringsgrenarna är: 

 Handel 

 Vård och omsorg 

 Utbildning och företagstjänster 

 

Kävlinge kommun har en betydligt större andel befolkning i åldrarna 0-15 och 35-50 än 

riksgenomsnittet. Kommunen har en betydligt mindre andel i åldrarna 20-35. 

Kommunen har också en stor utpendling som netto uppgår till nästan en fjärdedel av 

kommunens befolkning. Kostnader per invånare för olika kommunala verksamheter 

ligger under riksgenomsnittet för samtliga poster på databladet kommunfakta utom för 

förskola och skolbarnsomsorg. Kommunens invånarantal har ökat sedan 1968 med 115 

%. Medelförvärvsinkomsten ligger över riksgenomsnittet. Kommunen har en borgerlig 

majoritet. 

 

3.5.4 Torsås kommun 

Tre största näringsgrenarna är: 

 Tillverkning och utvinning 

 Vård och omsorg 

 Utbildning och företagstjänster 

 

Torsås kommun har en hög andel befolkning i åldrarna 45 och uppåt jämfört med riket 

men å andra sidan en låg andel i åldrarna 20-40. Bildningsnivån och 

medelförvärvsinkomsterna är låga. Invånarantalet har legat ganska stilla från 1968-1992 

för att sedan minska med 14 % från 1992 och framåt. Invånarantalet har minskat med 

12 % sedan 1968. Placeringen av vägen längs med kusten ställer krav på att 

kommunikationerna i väst-östlig riktning fungerar. Restiderna till Kalmar och 

Karlskrona tenderar annars att bli långa (Nielsen-Skovgaard, 2007). Näringslivet och 

kommunen står inför stora utmaningar då en stor arbetsgivare, Faurecia exhaust systems 

lade ner sin verksamhet 2010 (www.dagensarbete.se).  Största partierna är 

Socialdemokraterna och Centern följda av Torsåspartiet.  
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3.6 Fördelning mellan politik och förvaltning 

Lagligen definieras politikers och tjänstemäns ansvarsområden, men i praktiken finns en 

gråzon som jag anser behöver belysas för att skapa en förståelse för hur 

ansvarsfördelningen i praktiken kan stjälpa eller hjälpa en formell styrning. Enligt 

Wänström (2013) kan en teoretisk fördelning mellan politik och förvaltning indelas på 

följande sätt:  

 Politiken kan sägas hantera visioner och vad-frågor 

 Förvaltningen kan sägas hantera det praktiska arbetet med att omvandla visionen 

till verklighet, hur-frågorna. 

Mellan politik och förvaltning uppstår en gråzon där vad och hur-frågorna kan sägas bli 

påverkade av både politiker och tjänstemän. Tjänstemännens expertkunskaper ska idealt 

smälta samman med politikernas ideér och skapa en helhet som är bättre än de ingående 

delarna var för sig. En obalans kan ligga någonstans mellan två ytterligheter som jag 

kallar: 

 Tjänstemannastyre, där tjänstemännen försöker påverka det politiska 

beslutsfattandet 

 Toppstyrning, där politiker beslutar i det praktiska arbetet 

Tjänstemannastyret leder till ett begränsat politiskt spelutrymme och på sikt att politiken 

inte kan anpassas till den medborgerliga opinionen. Dessutom skapas ett vakuum i den 

praktiska verksamheten då tjänstemännen fokuserar på fel uppgifter. Toppstyrningen 

medför att politiken engagerar sig för mycket i detaljstyrningen och då inte lägger ner 

tillräckligt med arbete på de övergripande visionerna. 

3.7 Framgångsrik kommunal utveckling 

En framgångsrik kommun anser jag inte nödvändigtvis behöva verka på ett 

resurseffektivt sätt då resultat och räntabilitet är två helt skilda företeelser. Men jag tror 

att framgång kan gynna ett bra resursutnyttjande då en större tillgång till resurser också 

kan möjliggöra kostnadsbesparande åtgärder genom olika former av kapitalsatsningar. 

Till exempel kan besparingar ske genom att använda sig av mer ändamålsenliga lokaler 

eller genom satsningar på effektiva programvaror för kommunikation och 

resursplanering. Framgång kan också ha kommit sig av ett resurseffektivt utnyttjande. 

Enligt Nilsson (2012) är ekonomi och effektivitet nyckeltal i framgångskommuner 

medan medborgardialoger inte uppfattas som lika viktiga av kommunföreträdarna. 
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Internrevisionen anses inte heller som viktig då andra kontrollmekanismer efterfrågas. 

Snarare anses välfungerande styrmodeller och organisationer vara det som styr 

kommunens arbete mot uppställda mål. Nilsson (2012) menar att omfattande 

förändringar i styrning och organisation är att vänta inom offentlig verksamhet. 

Förändringar som redan företagits inom det offentliga gäller bland andra politik, 

administration och demokrati yttrar sig i marknadslösningar, privatisering, 

decentralisering, benchmarking et cetera. Nilsson (2012) frågade 125 ledande politiker 

och tjänstemän vilka framgångsfaktorer som är viktigast för kommunal utveckling och 

listade de åtta viktigaste faktorerna: 

 Positiv befolkningsutveckling 

 Utbrett ekonomimedvetande 

 Utbredd helhetssyn 

 Förmåga att fatta obekväma beslut 

 Långtgående samarbete 

 Diversifierat näringsliv 

 Förmåga att tillvarata tidigare erfarenheter 

Fungerande medborgardialoger och nya styr- och organisationsmodeller tillskrivs 

jämförelsevis låga värden. Det finns mängder av framgångsfaktorer listade i litteraturen 

enligt Nilsson (2012) och nämner inre och yttre förutsättningar som samspelar med 

varandra: 

 Yttre förutsättningar är faktorer som ligger utanför kommunens kontroll, 

exempelvis kommunstorlek, infrastruktur och geografiskt läge 

 Inre förutsättningar kan däremot påverkas, exempelvis informationssystem och 

styrmodeller 

Nilsson (2012) hänvisar till Andrews et al som pratar om misfortune och 

mismanagement. De menar att ett dåligt läge och kostsam demografi beror på otur 

samtidigt som ett dåligt resultat ändå kan påverkas av ledningen.  Hon hänvisar också 

till Druckers sex dödssynder, det vill säga vad den offentliga sektorn ska undvika att 

göra för att nå framgång: 

 Ha otydliga mål 

 Göra för mycket samtidigt 

 Ha för stor kostym 

 Undvika experiment 
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 Undvika att lära av misstagen 

 Ha en oförmåga att minska verksamheten 

Nilsson (2012) nämner också att resultatorienteringen inte bara handlar om att observera 

det ekonomiska utfallet utan också på levererad kvalitet. Genom att jämföra olika 

nyckeltal mellan olika kommuners verksamheter kan prestationsgap identifieras. 

Nilsson (2012) har utifrån litteraturen och tidigare studier listat ett antal parametrar 

grupperade i ett antal olika kategorier som hon anser gynna en framgångsrik kommun. 

 

Figur 3.3, Framgångsfaktorer. Inspirerad av Nilsson (2012) 

Omgivning behandlar de yttre förutsättningarna. Ekonomi handlar om att förbättra den 

ekonomiska ställningen. Kontroll innebär att förbättra organisationens styrbarhet. 

Handlingskraft är hur beslutsprocesser kan effektiviseras. Organisation slutligen handlar 

om att få dess medlemmar att verka för rätt saker gemensamt. 

3.8 Baumols kostnadssjuka 

Jag anser att en viktig ekonomisk begränsning för många offentliga verksamheter är 

problemet med ett växande gap mellan utbud och efterfrågan vid fast skattesats, även 

kallad Baumols kostnadssjuka. Detta gap skapar en brist på efterfrågade tjänster och 

måste i förlängningen mötas med gallring av brukare, en höjd skatt eller med etablering 

av fler aktörer utanför den kommunala sfären enligt klassisk nationalekonomi enligt 

Parkin et al (2012) och Hultkranz. & Tson Söderström (2011). Efter andra världskriget 

sköt den offentliga utgiftsandelen utryckt som procent av BNP i höjden, 22% 1947 till 
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66% 1983, alltså cirka 3gånger fortare än BNP. Framförallt utgjordes ökningen av 

ökade transformeringar till hushåll och företag men även den offentliga konsumtionen 

ökade. Det offentligas investeringar kulminerade på 1960-talet och sedan dess har den 

offentliga sektorn inte ökat, utan till och med minskat de senaste tio åren (Hultkranz. & 

Tson Söderström, 2011). 

 

Tillväxten av den offentliga sektorn berodde enligt ekonomen Adolph Wagner på att 

den offentliga sektorn skulle behöva överta sådant som tidigare sköttes av det privata 

såsom sjukvård och omsorg. Dessutom ansåg han att efterfrågan på många offentliga 

tjänster var starkt inkomstberoende. Behovet skulle i slutänden öka av kontrollen av 

naturliga monopol som infrastruktur, vatten och järnvägar. Teorin kallad Wagners lag 

lades fram i slutet av 1800-talet och verkar gälla till viss del har det visat sig att 

utvecklingen av de institutionella system som krävs för att bedriva verksamheten i 

marknadsbaserade former. I USA lagstiftades det för att kunna kontrollera 

monpolföretag medan det i Europa var vanligare att nationalisera. (ibid) 

 

Tjänsternas betydelse inom välfärdsstaten beror på dels en hög inkomstelasticitet och 

dels en långsammare utveckling av tjänsterna jämfört med produktivitetsökningar inom 

till exempel jordbruk och industri, vilket gjort tjänsterna dyrare relativt sett. Detta 

fenomen kallas Baumols kostnadssjuka. Den är inte någon strikt lag. Sjukhus har kunnat 

uppvisa kortade ledtider men principiellt sett är det svårare att effektivisera ett 

tjänsteföretag än ett tillverkande företag. I slutänden innebär Baumols kostnadssjuka att 

efterfrågan av offentliga tjänster ökar fortare än utbudet av desamma byggs ut vilket 

driver upp priset per utförd tjänst och/eller skapar en brist. Det i sin tur kan bara 

avhjälpas med en ökad effektivisering, skattehöjning och/eller gallring av 

tjänstesökanden enligt Hultkranz. & Tson Söderström (2011). 

3.9 Olika marknadskonkurrensformer  

För att förstå prissättning, kvalitetsutveckling och utbud anser jag att det är viktigt att 

förstå principiella skillnader mellan olika marknadsformer då dessa faktorer skiljer sig i 

stor grad mellan dessa konkurrensformer. Den fria marknaden ger teoretiskt det lägsta 

priset till efterfrågad kvalitet och svarar mot marknadens efterfrågan på ett effektivt sätt. 

Oreglerade monopol ger högre kostnader till ett högre pris samtidigt som ett i mitt tycke 

viktigt incitament till förbättring och utveckling försvinner, nämligen konkurrensen. 
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Nedan redovisade teorier kommer från klassisk mikroekonomi och torde därför anses 

vara okontroversiella. 

 

3.9.1 Monopol 

Ett monopol definieras enligt Parkin et al (2012) som en organisation som producerar en 

vara eller tjänst utan nära substitut och som skyddas av instegsbarriärer mot andra 

aktörer på marknaden. Barriärerna kan vara naturliga eller legala. Typiska exempel på 

naturliga monopol är produktion av vatten och el. Då ett enda företag i ett sådant fall 

kan producera det totala marknadsbehovet till ett lägre styckpris än om två eller flera 

företag producerar varan eller tjänsten existerar ett naturligt monopol.  

 

Lagstiftning kan också förhindra ytterligare aktörer att etablera sig. Då ett monopol 

svarar mot hela marknadens behov och antas vinstmaximera då dess marginalintäkter 

och marginalkostnader är lika kommer alltid ett monopol att producera en volym lägre 

än vid perfekt konkurrens och till ett högre pris (ibid). Monopolet skapar dessutom en så 

kallad dödviktsförlust vilket innebär att konsument och producentöverskotten minskar 

på bekostnad av dels monopolets vinst och dels som en följd att en effektiv 

jämviktskvantitet inte är uppnådd. Ett monopol kan gå med ständig vinst utöver normal 

vinst. Normalvinsten är den vinst företaget betraktar som normal avkastning till sina 

finansiärer. Visserligen kan monopolets priser regleras via lagstiftning och därigenom 

ge en pris som motsvarar ett marknadspris men det priset kan behöva upprätthållas 

genom extern finansiering om monopolet annars skulle gå med förlust. 

 

Fördelar med monopol är stordriftsfördelar, vilket innebär att de genomsnittliga 

produktionskostnaderna minskar ju högre produktionsvolymen är. Dessutom kan en 

produktdiversifiering dra nytta av gemensamt kapital för flera verksamheter som 

lokaler, tjänstemän och så vidare, så kallad economy of scope, Monopol kan dessutom, 

trots sin inbyggda ineffektivitet ändå ersätta sämre fungerande lösningar. Jämför till 

exempel eBay mot hur det fungerade innan e-handel (ibid). 

 

3.9.2 Monopolistisk konkurrens 

Monopolistisk konkurrens kännetecknas enligt Parkin et al (2012)  av ett stort antal 

företag som tävlar och där varje företag producerar differentierade produkter. Företagen 
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konkurrerar med kvalitet, pris och marknadsföring, dessutom existerar inga 

instegsbarriärer. 

 

Genom differentieringen vinstmaximerar företaget under liknande förutsättningar som 

monopolet, det vill säga till ett högre pris och en lägre jämviktskvantitet än vid en 

perfekt konkurrens. Den främsta skillnaden mot ett monopol är att ett företag vid 

monopolistisk konkurrens på lång sikt inte gör någon ekonomisk vinst utöver 

normalvinsten vilket skapar incitament till nya förbättringar och produktutveckling. En 

stor fördel med monopolistisk konkurrens är att ett varierat produktutbud erhålls (ibid).  

 

3.9.3 Oligopol 

Oligopolet befinner sig i likhet med den monopolistiska kokurrensen mellan 

ytterligheterna monopol och perfekt kokurrens (Parkin et al, 2012). Kännetecknande är 

att ett litet antal företag konkurrerar och att naturliga eller legala barriärer hindrar 

inträde på marknaden. 

 

Precis som för monopolet är det skalfördelar som bildar en naturlig barriär. Skillnaden 

ligger i att företagen har en lägsta genomsnittlig produktionskostnad vid en given volym 

som sedan ökar till skillnad från en hela tiden minskande genomsnittlig kostnad. 

Kostnadsstrukturen liknar alltså den som återfinns i företag utsatta för en perfekt 

konkurrens. Givet att ett oligopol existerar är marknaden endast tillräcklig för ett givet 

antal aktörer med en viss given produktionsvolym. Detta antal kommer över tiden att 

hålla sig konstant. Det finns flera varianter av hur oligopolen kan interagera. Till 

exempel kan nämnas att spelteori förklarar en del beteenden och likaså kartellbildning 

där oligopolets medlemmar samverkar för att kunna agera som ett monopol. (ibid) 

 

3.9.4 Perfekt konkurrens 

Den perfekta konkurrensen kännetecknas av att många firmor konkurrerar och säljer 

identiska produkter till många köpare, dessa firmor har likvärdiga förutsättningar. Inga 

barriärer förhindrar etablering samt att köpare och säljare är välinformerade om 

priserna. (Parkin et al, 2012). I det långa loppet kommer den efterfrågade kvantiteten av 

tjänsten/varan på marknaden att motsvaras av en utbjuden kvantitet till ett jämviktspris 

och en jämviktsvolym som är lägre respektive högre än under monopol eller 

monopolistisk konkurrens. På sikt kommer dessutom priset att motsvara den lägsta 
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genomsnittliga kostnaden företaget kan producera en vara/tjänst för vilket kommer att 

maximera både konsumentöverskott och producentöverskott utan att dödviktsförluster 

uppstår vilket är det mest resurseffektiva resultatet. Prisnivån kommer att i det långa 

loppet endast att påverkas av hur kostnadsutvecklingen ser ut för den givna 

varan/tjänsten.  

 

Som exempel på verksamheter som över tiden minskat sina kostnader ges lantbruk, som 

exempel på verksamheter som över tiden ökat sina kostnader ges flyget. Lantbruken har 

minskat sina kostnader genom effektivisering och teknikutveckling medan flygets 

kostnader ökat på grund av trafikintensitetens ökning. Teknologiförändringar och andra 

förbättringar sänker marginalkostnaderna och skapar genom den ökade vinsten ett 

incitament för övriga företag att etablera sig vilket på sikt också kommer att innebära att 

konkurrenterna måste implementera förändringarna för att kunna konkurrera. (ibid) 

 

3.9.5 Myndigheternas skäl till reglering 

Ett effektivt resursutnyttjande skulle kunna tänkas ske genom att i möjligaste mån låta 

den fria marknaden få bestämma priser och kvantiteter. Jag anser att det är av intresse 

att veta varför det inte alltid är möjligt även om det av kostnadsskäl skulle kunna vara 

önskvärt. En viss given verksamhet kan sägas ligga mellan ytterligheterna monopol och 

perfekt konkurrens enligt Parkin et al (2012). En del verksamheter blir med automatik 

monopol då lagstiftning begränsar etablering eller då naturliga barriärer föreligger. De 

huvudsakliga anledningarna till att reglera marknadslösningar är då de fallerar. Med det 

menas att den producerade volymen av en viss vara eller tjänst är för stor eller för liten. 

De anser vidare att myndigheternas uppgifter är: 

 Reglering av monopol och oligopol 

 Reglering av externaliteter, exempelvis genom att taxera utsläpp 

 Tillhandahållande av allmänna tjänster och varor 

 Användande av allmänna tillgångar 

 Inkomstfördelning 

 

3.9.6 Efterfrågan för regleringar 

Efterfrågan av dessa regleringar kan påverka möjligheten att genomföra 

konkurrensutsättningar och därigenom låta marknaden påverka pris och kvalitet. Enligt 
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Parkin et al, (2012) efterfrågar individer och organisationer regleringar som förbättrar 

deras ekonomiska ställning. Det uttrycks genom röstning och lobbying samt i 

förekommande fall bidrag. Konsumenter vill öka sitt konsumentöverskott och företag 

vill öka sitt producentöverskott. Desto fler människor som får nytta av en reglering, 

desto större efterfrågan. Nyttan per individ eller företag är det som anses styra 

efterfrågan då det är kostsamt att organisera sig för politisk aktion. 

 

3.9.7 Utbudet av regleringar 

Utbudet av regleringar påverkar, precis som efterfrågan av dessa, möjligheten att 

konkurrensutsätta och därigenom låta marknaden påverka pris och kvalitet. Parkin et al 

(2012) anser att politiker genomför de regleringar som ger flest röster och därmed ökar 

deras ställning. Det är inte bara mängden individer som initierar en förändring utan 

också hur stor nytta per individ och företag som fås. Det medför att små grupper av 

intressenter som har förhållandevis mycket att tjäna på förändringen också beaktas. 

 

3.9.8 Social interest theory 

Kritik kan uppstå mot hur den politiska processen fungerar och hur effektiv den 

egentligen är i att fördela samhällets resurser. Jag tror det är viktigt att inse att det finns 

delade åsikter om huruvida ett resurseffektivt utnyttjande med automatik uppstår bara 

för att demokratiska beslut är fattade. Nedanstående teori framhåller att den politiska 

processen är effektiv. Parkin et al (2012) förklarar kort the social interest theory, på 

svenska ungefär allmännyttoteorin, som att den politiska processen fungerar väl och 

genererar en effektiv resursfördelning utan dödviktsförluster. 

 

3.9.9 Public choice theory och myndighetsfallerande 

Den andra ytterligheten på skalan framhåller att politik inte är ett effektivt sätt att 

tillgodose samhällets krav på en effektiv resursfördelning. Parkin et al (2012) beskriver 

public choice theory, på svenska ungefär allmänhetens val, som att myndigheter gör val 

som är ineffektiva då väljarna är rationellt oinformerade om sina val. Med det menas att 

väljaren medvetet väljer att inte söka ytterligare information då kostnaderna för detta 

arbete överstiger den förväntade nyttan. Konsekvenserna blir att producenter och 

myndighetsutövare värderar sina intressen som producenter snarare än som 

konsumenter. Myndighetsutövare försöker då till exempel maximera sin egen budget 

utöver en effektiv resursutnyttjandegrad.  Resultatet kallas myndighetsfallerande. 
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3.9.10 Capture theory 

Ytterligare en teori som är av betydelse för att påpeka att den politiska processen inte 

nödvändigtvis är för allmänhetens bästa då det gäller att effektivt utnyttja resurser. 

Enligt Parkin et al (2012) innebär the capture theory, på svenska ungefär fångstteorin, 

att regleringar ligger i producenternas intresse. Tanken är att eftersom kostnaderna för 

politisk organisering är höga så kommer den politiska processen endast att tillgodose 

små, lätt identifierbara grupper med låga organisationskostnader. Regleringar införs 

även om de genererar kostnader för andra förutsatt att de kan spridas så att antalet röster 

inte minskar. Vänsterröstande individer tenderar att anse att regleringar ligger i det 

allmänna intresset. Högerröstande individer tenderar att anse att regleringar ligger i 

producenternas intressesfär och att ingen reglering är bättre för det allmänna än de som 

redan existerar. Teorin anser alltså att intressegrupper gynnas och genererar små 

kostnader för alla andra. Eftersom kostnaderna är låga anser inte de drabbade att det är 

värt besväret att organisera sig för att undvika dem. (ibid) 

 

3.9.11 Storlek och tillväxt på myndigheter 

Behovet av ett effektivt resursutnyttjande kan enligt mig vara mer eller mindre aktuellt 

beroende på exempelvis konjunktursvängningar. Ett stort behov av förändring kan vinna 

gehör hos politiker som i sin tur låter tjänstemannaorganisationen fokusera på dessa 

frågor. 

 

Efterfrågan för en del allmännyttiga varor och tjänster växer snabbare än efterfrågan för 

övriga varor och tjänster. Myndigheternas tillväxt kan, enligt Parkin et al (2012)  

förklaras med: 

 Väljarpreferenser  

 Ineffektiv överproduktion 

Väljarpreferenserna kan förklaras med att inkomstelasticiteten för allmänna varor och 

tjänster är större än 1 vilket innebär att efterfrågan ökar i en högre takt än vad 

inkomsterna ökar och innefattar varor och tjänster som sjukvård, utbildning, försvar och 

infrastruktur.  

Ineffektiv överproduktion kan förklara myndigheternas storlek och kan förklara varför 

myndigheter är större än sin nyttomaximerande storlek. Om myndigheterna växer 

utöver väljarnas upplevda nytta skapas en motriktad väljarkraft som strävar att minska 
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ner och effektivisera den offentliga sektorn. Det kan i sin tur medföra att verksamheter 

privatiseras.  

3.10 Kort om motivationsteori 

Motivation anser jag är en faktor som påverkar medarbetarna att verka i en önskvärd 

riktning mot gemensamt uppställda mål. Därför ska jag beröra huvuddragen inom 

motivationsteorin. 

 

Allt sedan Hawthornestudien som kan sägas ha inlett motivationsforskningen har ett 

antal teorier utvecklats. Trots att det inte kan påvisas i forskningsresultat anses att 

motivation kommer att påverka människors agerande i en organisation. 

Motivationsteorierna kan delas in i innehållsorienterade och processorienterade teorier. 

(Eriksson-Zetterquist et al, 2006).  

Innehållsorienterade teorier omfattar de som behandlar tillfredsställelsen av 

grundläggande mänskliga behov. Där kan nämnas Maslows behovshierarki, Mc Gregors 

X- och Y-teori, Herzbergs tvåfaktorteori och Hackman & Oldhams job characteristics 

model.   

Processorienterade teorie representeras av teorier som utgår från variabler som 

påverkar den anställdes beteende, till exempel McClellands prestationsteori och Vrooms 

förväntningsteori. 

Enligt Eriksson-Zetterquist et al (2006) hade motivationsforskningen sin höjdpunkt på 

1970-talet. Kritiken som riktas mot denna typ av forskning är att studierna oftast är 

okritiska, saknar teoretisk grund och är artificiella till sin karaktär. Det är också svårt att 

se vilka beteenden som följer av motivation. 

3.11 Värderingar och kultur 

På samma sätt som motivation påverkar medarbetare att nå organisationens uppställda 

mål kan organisationskulturen och organisationens värderingar styra verksamheten i 

önskvärd riktning. Av den anledningen ska jag nämna huvuddragen inom detta område. 

 

Dagens anställningsförhållanden handlar om en ömsesidig samverkan mellan 

organisation och anställd där den anställde också bidrar med tankekraft, kreativitet, 

improvisationsförmåga och initiativ, vilka allesammans bidrar till organisationens och 

företagets utveckling. Denna förskjutning av fokus av synen på de anställda till att se 
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den anställde som en värdeskapande tillgång medför också en försämrad möjlighet till 

direkt kontroll. Då värdeskapandet beror på de anställdas egna måluppfattningar och 

bedömningar blir det viktigt att samla organisationen kring gemensamma 

utgångspunkter och förväntade handlingsmönster. 

 

Med kultur menas då sammansatta kollektiva beteendemönster och tänkesätt 

(Samuelsson & Olve, 2008:82).  

 

Ett alternativ enligt Samuelsson & Olve (2008) är att få företaget att fokusera på 

värderingar inom organisationen och att internt och externt kommunicera ut sitt budskap 

för att få medarbetarna att handla i företagets anda.  

 

Människan är en social varelse. Att söka sig fram till och leva efter någorlunda 

gemensamma värderingar är en del i den samhällsskapande processen (Samuelsson 

& Olve, 2008:83). 

 

En tydlig gemensam värdegrund för att skapa trygghet i organisationen kan verka 

logisk. Det finns naturligtvis en risk att budskapet företaget försöker förmedla genom 

sina värderingar blir för intetsägande och då inte tas seriöst av de anställda. Risken finns 

också att för strikta värderingar uppfattas som för moraliska och toppstyrande. En viss 

mångfald skapar större förutsättningar för utveckling av företagskulturen än en för 

likartad uppsättning värderingar som snarare kan ge upphov till en attityd bottnande i en 

känsla av organisationens egna moraliska förträfflighet och kompetens. I slutänden kan 

det skapa en organisation med en oförmåga att betrakta problem ur olika synvinklar och 

perspektiv och i värsta fall ge upphov till för enkelspåriga åsikter där alternativa åsikter 

och värderingar elimineras genom att aktiva så kallade åsiktsväktare slår näven i bordet 

då impopulära åsikter yttras. (Eriksson-Zetterquist et al, 2011) Gruppens medlemmar 

anser då att nejsägarna är onda, svaga eller dumma vilket gör att förnuftiga diskussioner 

blir meningslösa. (Bakka et al, 2009)  

Samuelsson & Olve (2008) menar också att processen för att skapa den gemensamma 

värderingsstrukturen är viktigare än målet som sådant. Delaktigheten hos medarbetarna 

och respekten för den enskilde bör prägla den processen. För att skapa trovärdighet ska 

ledningen avsätta resurser för att ge en tydlig signal att värdegrundsarbetet tas på allvar. 

Feedback på värderingsarbetet är också viktigt. Det är resurskrävande och besvärligt att 
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i praktiken skapa en fungerande företagskultur och att ett påtvingande ovanifrån är ett 

vanligt misstag. Isik och Westerlund (2010) menar att Ind anser att det är viktigt att 

engagera personalen ur ett coachningsperspektiv snarare än ett styrningsperspektiv. 

Värderingar ska inte ses som ett styrmedel, utan snarare som ett sätt att få delaktiga och 

engagerade medarbetare.  

 

Isik & Westerlund (2010) nämner i sin fallstudie om värderingar som styrmedel 

Hochschild, som pratar om emotionellt arbete som uppstår då den enskilde låtsas hålla 

med om företagets värderingar. Hon anser att det finns tre förhållningssätt: 

 Ett för stort engagemang i sitt arbete som på sikt kan skapa utbrändhet och 

stress 

 En tydlig separation mellan sig själv och sin yrkesroll som visserligen minskar 

ovanstående risker men kan ge upphov till självkritik och ifrågasättanden av sina 

egna motiv i yrkesrollen.  

 Sista varianten är att individen har ett för lågt engagemang och blir psykiskt 

frånvarande. Risken finns att den anställde visar cynism mot andra människor 

som en reaktion på att han/hon inte känner igen sig själv. 

Det gemensamma för ovanstående tre varianter, som alla är mer eller mindre skadliga, 

är att riskerna kan reduceras genom ett ökat inflytande över yrkesrollen. 
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4. EMPIRI 

Här redovisas primärdata från mina fyra intervjuer med fyra ekonomichefer i de fyra 

kommuner jag valt att undersöka. Svaren redovisas efter en något annorlunda indelning. 

4.1 Intervju 1- Borgholms kommun 

Lars-Gunnar Fagerberg är Borgholm kommuns ekonomichef sedan ett år tillbaka efter 

att ha jobbat som ekonomichef för länssjukhuset i Kalmar. Innan dess var han sysselsatt 

hos Adtranz i Kalmar där han jobbade som ekonomichef ungefär halva tiden av sina 7 

år som anställd. 

 

4.1.1 Målbestämning 

Ett mål är uppsatt för den ekonomiska verksamheten som säger att kostnaderna 

maximalt ska uppgå till 98 % av skatterna och de kommunala bidragen. Politikerna 

sätter i enlighet med kommunallagen budgeten. Kommunens tjänstemän har enligt 

Fagerberg ett bra samarbete med politikerna i kommunfullmäktige, vilket bland annat 

yttrar sig i att politiska beslut baseras på den information kommunens ekonomer 

tillhandahåller dem. Politikerna har beslutsrätten vilket innebär att de kan besluta om en 

skola ska läggas ner eller om antalet vårdplatser, men tjänstemännen är ansvariga för 

verkställigheten, exempelvis hur många skrivare eller hur många bilar kommunen ska 

förfoga över.  

 

Som utgångspunkt för verksamheternas kostnader använder sig kommunen av så 

kallade jämförbara kommuner. Särskilt har Borgholm identifierat Simrishamn och 

Sotenäs kommuner där demografin är snarlik, dessutom är de i likhet med Borgholms 

kommun turist och lantbrukskommuner. Informationen hämtas från SCB. Det är första 

året som Borgholmsmodellen används, det avser målet med högst 98 % kostnadsnivå 

och att skapa en kostnadsmedvetenhet i organisationen. Jämförelser görs också med 

Sveriges övriga kommuner samt med grannkommunerna då de till viss del konkurrerar 

om kommuninnevånare. Modellen anser inte Fagerberg ifrågasätts då fakta från SCB 

uppfattas som tillförlitliga och konkreta. 

 

Kostnader i jämförbara kommuner styr budgetramarna. Nämnderna ger förslag om hur 

dessa ramar ska uppnås. Kostnaderna tillåts att variera +/- 10 % eftersom lokala 
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variationer anses förekomma enligt Fagerberg. Befolkningsstatistik bestämmer 

verksamhetsvolymerna via prognoser om framtida tillväxt. Negativa resultat måste 

återställas inom tre år enligt kommunallagen och från och med i år är det tillåtet för 

kommuner att fondera året resultat i resultatutjämningsfonder i likhet med 

periodiseringsfonder.  

 

4.1.2 Ekonomistyrning 

I alla nivåer i den kommunala organisationen används någon form av ett balanserat 

styrkort vilket liknar den ursprungliga modellen, skapad av Kaplan & Norton, med ett 

finansiellt perspektiv, kundperspektiv, utvecklingsperspektiv och ett internt 

processperspektiv.  

 

Politikerna, anser Fagerberg, ser arbetet som utförs som ett bra beslutsstöd för 

exempelvis kommande investeringar. En avsaknad av långsiktig planering anser 

Fagerberg skapa utrymme för chansningar och sådant som anses ligga utanför den 

ordinarie kommunala verksamheten, men Fagerberg menar att det problemet tillhör det 

förgångna. Tydlighet, dialog och fokus om vad som är kärnverksamhet krävs för att 

möta de politiska prioriteringarna.  

Enligt Fagerberg har arbetet med motivations och belöningssystem precis påbörjats men 

huvudfokuset just nu ligger på att implementera målstyrningen. Incitament som inte är 

personliga utan snarare gynnar en avdelning ses som en möjlig väg att gå. Monetära 

incitament kan vara svåra att genomföra då skattebetalarna i slutänden vill att 

skattepengarna ska komma skattebetalarna till godo. 

4.1.3 Måluppfyllelse och avvikelser 

Den ekonomiska uppföljningen görs månadsvis, tertialvis, delårs och helårsvis. På detta 

sätt verifieras att budgetmålen uppfylls. I de fall resultatet blir bättre än förväntat kan, 

om inte politikerna beslutar om annat, pengar läggas på till exempel investeringar 

och/eller reparationer inom kärnverksamheten. Investeringstakten är satt till summan av 

de 2 % överskott som genereras av budgeten och de årliga avskrivningarna. Historiskt 

har kommunen lånat till konsumtion enligt Fagerberg. Kommunen har då fått kritik från 

revisorerna då pengar tas från investeringar för att täcka det löpande underhållet, ett 

slags lyxfälla för kommuner. 
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4.1.4 Kvalitet 

Kvalitetsmålen sätts genom att jämföra sig med nyckeltal för olika kvalitetsmått i dels 

de jämförbara kommunerna men också nationellt och med grannkommunerna. 

Mörbylånga kommuns taxor, skatter, bidrag et cetera är viktiga parametrar att ta hänsyn 

till i den lokala konkurrensen enligt Fagerberg. Fasta kostnader ger ett högt genomslag 

per invånare för en liten kommun men jämförelser med Emmaboda kommun visar 

enligt Fagerberg på att kvalitén inte behöver ha någon koppling till verksamhetens 

kostnader. 

4.2 Intervju 2- Kalmar kommun 

Ekonomichef Urban Sparre har varit chef sedan 1992, fram till 1999 var han 

redovisningschef. Han är utbildad socionom eller som det hette tidigare 

kommunalekonom.  

 

4.2.1 Målbestämning 

Kalmar kommun har i likhet med många andra kommuner också ett mål på att 

kostnaderna maximalt får uppgå till 98 % av skatteintäkterna och de kommunala 

bidragen i utjämningssystemet. Avskrivningar och de resterande 2 % används som en 

buffert för investeringar, underhåll och övriga svårbedömda utgifter. Detta resultat ska 

upprätthållas inom en rullande 5-årsperiod. 

 

Lån är inget alternativ till en skattehöjning anser Sparre. Om det lånas till en ny skola 

eller om den hyrs spelar ingen roll då det är resultaträkningen som ska prestera tycker 

Sparre. Alternativ till skatteökning finns endast i att minska kostnader eller skapa högre 

intäkter. Enligt Sparre är inte resurstillgången ett problem då en kommun inte kan gå i 

konkurs, soliditeten är inte speciellt användbar som nyckeltal om man betänker att 

kommunens skulder uppgår till cirka 650-675 mkr och skatteintäkter plus intäkter från 

det kommunala utjämningssystemet uppgår till cirka 3 miljarder kr/år. Det kan jämföras 

med den privata ekonomin där det inte är ovanligt med ett hushåll som kan förväntas ha 

500 000 kr i årsinkomst och skulder på 1-2 mkr. Det viktigaste anser Sparre är att 

matcha kostnaderna som uppstår.  
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De senaste fem åren deltar hela kommunkoncernen i budgetarbetet vilket inleds med ett 

uppstartsmöte där tanken är att alla deltagare ska få en gemensam bild av bland annat 

kommunens ekonomiska ställning. Skatteunderlagsprognoser, omvärldsbeskrivningar 

och demografi ligger till grund för budgetarbetet och årsrapporter för föregående år från 

nämnderna. Viktigt är även här att relatera sina prestationer till andra kommuner, så 

kallad benchmarking. Kommunen använder sig inte av nollbasbudgetar, det vill säga 

budgetar som görs om från scratch. Sparre har provat det i Forshaga kommun men ”det 

blev inte så mycket med den”. Storleken baserat på de kvalitetsmål och de ekonomiska 

mål som ska uppfyllas.   

 

Sparre nämner att det kan bli tidningsrubriker om kommunernas skatteintäkter, mer 

sällan hörs något om det kommunala utjämningssystemet som är starkt bidragande till 

de kommunala intäkterna. Då kommunerna inte erhåller bolagsskatt innebär inte en 

företagsetablering i sig att kommunernas skatteintäkter ökar. Utjämningssystemet syftar 

bland annat till att utjämna en mindre gynnsam struktur såsom en proportionellt större 

andel barn och äldre. Systemet kompenserar och bidrar i vart fall inte till några 

finansiella problem menar Sparre. I slutänden handlar det om att anpassa kostymen för 

att ha rätt antal vårdplatser, skolor med mera. Nyckeltalen plockas från Kolada, 

Kommun- och landstingsdatabasen. Det gäller både de finansiella och de kvalitativa 

måtten. 

 

I Kalmar finns inte några särskilt utvalda jämförelsekommuner. Däremot dyker ofta 

Karlskrona, Östersund, Skövde och Karlstad upp som likartade kommuner i många 

sökningar enligt Sparre. Kalmar kommun, uppger Sparre, har för övrigt följt rikets 

befolkningstillväxttakt sedan ungefär år 1900. En viktig parameter för att generera 

skatteintäkter och attraktivitet för kommunen är att öka befolkningsunderlaget. 

Handelsutvecklingen på senare år i kommunen har bidragit till detta. Det tas hänsyn till 

utvecklingen i grannkommunerna men Sparre anser inte att det påverkar i någon större 

utsträckning. Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för framtiden vore en utökad 

samverkan för att dela overhead-kostnaderna. Exempelvis skulle en 

kommunsammanslagning med de närliggande kommunerna skapa en kommun i 

storleksordningen bland de 15 största i Sverige med cirka 100 000 invånare. Det anser 

Sparre, efter hänvisning till en utredning från SKL gjord av Björn Sundström, 

”Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås”. Dessutom skulle en 
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sådan region få större intäkter från utjämningssystemet då större kommuner anses ha 

större omkostnader. Naturligtvis kommer nyckelpersoner inom respektive organisation 

som anser sig hotade att motsätta sig detta.   

 

4.2.2 Ekonomistyrning 

Kommunen försöker hitta modeller för att säkerställa och hitta rätt nivå som utgår från 

årsrapporterna och från kvalitetsrapporter. Verksamheter som ligger på rött får ett tryck 

på sig. ”Ni ska mot standardkostnad”. Omsorgen avviker idag för mycket mot 

standardkostnaden. Större avvikelser kan accepteras om det ligger ett medvetet val 

bakom. 

Nämnderna redovisar månadsvis och har ett ansvar att vidta åtgärder utifrån att pengar 

är överordnat. Någon form av rapportering till kommunstyrelsen sker åtminstone 

varannan månad. Skulle de föreslagna förändringarna medföra stora avvikelser mot de 

uppställda målen måste politikerna ta ett beslut, exempelvis vid skolnedläggningar. Om 

lagförändringar skulle ske som påverkar kommunen ekonomiskt kan det som grund 

enligt Sparre antas att kommunen kommer att bli kompenserad för den.  

Angående gråzonen som finns mellan det politiska och tjänstemannaorganisationen 

säger Sparre: 

Det vi kan göra och det politiken förväntar sig utav tjänstemannaorganisationen 

och de experter som finns det är ju att ta fram det här faktaunderlaget, men vi har ju 

inga formella rättigheter. Det tror jag ser olika ut i kommunerna, vilket utrymme 

tjänstemännen får. Här i Kalmar upplever jag att politiken lyssnar. Ytterst är det 

politiken som bestämmer, men att man har respekt för varandras roller. 

Det viktigaste tror jag är hur man förhåller sig till uppdraget. Ett exempel…om man 

går tillbaka en tjugo år någonting, så var det ju ett antal kommuner som säkert hade 

identifierat i grunden att man hade lite problem med styrningen. Gick ut och sökte 

en kommundirektör, den typen av tjänst… och gick ut och riktade sig mot 

näringslivet. Man var tydlig, den nye kommundirektören hade ett tydligt uppdrag, 

politiken ville ytterst ha hjälp. Går in i den organisationen men går hem efter tre 

månader…Jag tror  inte att det fanns den kulturen. Det började ifrågasättas, 

politiken började vingla…jag tror att den kulturen att man har det professionellt på 
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alla nivåer…Har man koncernhatten på sig eller värnar man om sin lilla del? Det 

kostar alltså. Det kan dra iväg om inte den insikten finns med hela tiden. 

Socialsidans kostnader är som exempel svårbedömda och har de största avvikelserna. 

Det kan till exempel vara frågan om familjer som måste splittras och att barnen inte kan 

vara kvar i miljön. Lagstiftningen styr men en viss skillnad i ambitionsnivå kan driva 

upp kostnaderna ytterligare. En hög ambitionsnivå är kostnadsdrivande. Kostnaderna är 

också svårbedömda då andra externa faktorer som till exempel arbetslöshet också 

påverkar.  

Det är ett tryck i varje budget och en risk för underfinansiering. Kopplingen mellan 

volymer och kostnader är ganska tydlig enligt Sparre. Underskottet är ju avvikelser 

mellan budget och utfall men budgeten kan ju vara orealistisk. . I 2013 års budget är en 

anpassning till standardkostnader med. Det har inte gjorts en full analys på vad 

avvikelsen beror på men det trycks ändå på att standardkostnaden anses som en lämplig 

nivå. Den jämförelsen anser Sparre ger en hygglig bild av styrkor och svagheter i 

dagens verksamheter. 

Om man skjuter på beslutet och väntar med skattehöjningar då förväntningar är 

skapade att verksamheten löses inom befintlig skatt så säger man indirekt att det 

bedrivs en ineffektiv verksamhet med en besparingspotential. 

Kommunen följer 36 övergripande mål som nämnderna ska förhålla sig till. Exempelvis 

företagsklimat, vårdkvalitet, nöjt medborgarindex et cetera. Uppgifterna köps från SCB 

och kommunen har som mål att tillhöra den övre tredjedelen av de deltagande 

kommunerna. I egna undersökningar där 1000 kommuninnevånare tillfrågas om 

kommunens verksamheter. Svarsfrekvensen ligger på ungefär 50 %. Öppna jämförelser 

görs mellan alla kommuner där en mängd variabler ingår. Kalmar kommun har som mål 

att ligga bland de tre bästa hos liknande kommuner. Kostnad per brukare används som 

ett jämförande värde då kostnader för en viss typ av brukare med ett visst resursbehov 

kan definieras. Exempelvis kan en äldre vårdtagare kosta mer om han vårdas hemma än 

om han bor på ett särskilt boende, vilket naturligtvis står i kontrast med kommunens 

ambition att en individ ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Genom att kostnader 

på enhetsnivå då lätt kan jämföras kan också underlaget användas för intern 

benchmarking. Kommunen använder sig av intern benchmarking då liknande 

verksamheter med samma resursfördelning enligt samma principer inte borde ge 



36 
 

upphov till avvikelser sinsemellan. Då kan alltså inte pengarna ha betydelse utan 

problemet är något annat.  

Då är det något annat än ekonomi. Så är det ju. Vi vet varför det är grönt, grönt 

där. Bra chef, tydlighet, engagerade medarbetare…de andra värdena va. Där borta 

är det precis samma förutsättningar, bara av någon anledning så funkar det inte. 

Det har inget med pengar att göra. 

Konkurrensutsättning av kommunens verksamheter har inte varit aktuell i någon större 

omfattning då politiken inte varit intresserad av det. Folkpartiet har lämnat in en motion 

om utmaningsrätt. Det innebär i korthet enligt Sparre att upphandling måste ske då 

företag vill konkurrera med kommunens verksamheter. Exempelvis vill kanske ett 

städbolag sköta kommunens städning. Samtidigt måste konkurrensen ske under 

liknande förutsättningar. En kommun måste använda kommunens skolor för sin 

verksamhet. En friskola kan hyra en förhållandevis billig lokal och slå igen 

verksamheten med kort varsel för att återkomma senare då efterfrågan ökar igen. Det 

offentliga kan inte riktigt agera på det viset enligt Sparre då kommunen måste vara 

beredd på ett större underlag och kunna ge servicen direkt då den efterfrågas. 

4.2.3 Måluppfyllelse och avvikelser 

Sparre menar att det som skiljer framgångsrika från mindre framgångsrika kommuner är 

en bra ledning, ett styre som vågar ta beslut och en kultur där budgetar inte överskrids. 

Lagstiftning inom framförallt det sociala området gör att det blir svårare att hålla 

budgeten för individ och familjeomsorg. Exempelvis kan kommunen erläggas viten då 

inte lagkraven uppfylls. Den typen av verksamheter får lättare pengar och politiken 

inom detta område är mera utsatt. Sparre ger exempel på Fagersta kommun där det 

vänsterpartistiska kommunalrådet har vunnit val på val genom att fatta obekväma beslut 

och samtidigt varit tydlig med att kommunicera ut klara förväntningar. Kommunen ser 

över möjligheterna till så kallad komponentavskrivning. En fastighet består exempelvis 

av ett antal olika anläggningstillgångar med olika teknisk livslängd. Genom att skriva av 

i olika takter på avlopp, el et cetera skapas en bättre bild av kapitalförslitningen. 

Pedagogiskt anser dock Sparre att det är svårt att motivera kostnader för underhåll då 

befolkningen vill ha en koppling till något som syns. 
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Genom jämförelser med Kolada et cetera skapas ett beslutsklimat där statistiken 

värderas som högst rimlig. Tidigare har jämförelser bortförklarats men Sparre anser att 

situationen idag är mycket bättre än tidigare.  

4.2.4 Kvalitet 

Det är svårt att uttala sig om kvalitet enligt Sparre, men på senare år har mycket 

mätningar genom SCB och övriga externa företag, samt interna enkäter och mätningar 

ökat i omfång och tillgänglighet. Ett sätt att förbättra kvalitén är då politikerna åker ut 

och lyssnar av invånarna enligt Sparre. Det är inte säkert att ett gott resultat är ett 

kvalitetsmått. Kommunen försöker att hitta en bästa bild av den aktuella situationen som 

kommer från ett flertal olika undersökningar. Han anser inte att det finns en koppling 

mellan kvalitet och kostnader vilket framgår då kostnader för en viss given kvalitet kan 

variera kraftigt i den typen av jämförelser. Sparre anser att det framgår ganska tydligt 

vart svagheterna är och var kvalitetsnivån är hög i förhållande till övriga kommuner.  

4.3 Intervju 3 - Kävlinge kommun 

Civilekonom Karin Sandström är anställd på Socialnämnden sedan 2006. Innan dess 

jobbade hon i 4 år för Malmö stad och för Handelsbanken i 3 år. 

 

4.3.1 Målbestämning 

Precis som i de ovan nämnda kommunerna har Kävlinge ett kostnadsmål på maximalt 

98 % av skatteintäkter och bidrag från det kommunala utjämningssystemet. Historiskt 

har Kävlinge haft ett fokus på att ekonomin är viktig men de senaste 5-6 åren har även 

kvalitén blivit ett viktigt mål enligt Sandström. Dels styrs det mot övergripande mål 

som till exempel nöjd kundindex men också mot specifika mål som till exempel antal 

bidragstagare. Statistiken hämtas från SCB men även från egna undersökningar som 

används för intern benchmarking. Målen bryts sedan ner till delmål för de olika 

verksamheterna. Verksamhetsmålen tas fram dels genom en vettig dialog och dels 

genom en respekt för politikernas och tjänstemännens respektive yrkesroller enligt 

Sandström.  

 

Kävlinge kommun har inga externa lån och har landets tredje lägsta skattesats. Helt 

nyligen sänkte en kommun sin skattesats ett öre under Kävlinge men Sandström betonar 

att det inte i första hand är ett mål för Kävlinge att ha lägst skatt i Sverige. Det anses 
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självklart med en låg skatt men Kävlinge tävlar inte med andra. Budgetarna byggs inte 

underifrån, som grund ligger tidigare budgetar som kompenseras för pris och 

volymförändringar. En del verksamheter är lättare att prognosticera än andra. Saknas en 

tydlig koppling mot till exempel demografin så blir det svårare att bedöma kostnader 

enligt Sandström.  

 

4.3.2 Ekonomistyrning 

En belöningsmodell är på gång i kommunen men historiskt har de ekonomiska 

resultaten varit bra vilket skulle kunna tyda på att den personliga motivationen inte har 

påverkat tidigare i någon större utsträckning. Cheferna upplever Sandström har en stor 

frihet och de kan fokusera på de delar av verksamheten som behöver översyn till 

skillnad från en toppstyrning. Kommunen har en kultur där ekonomin måste hållas. En 

budget kan alltså inte utan synnerliga skäl överskridas. Ett negativt resultat ett år kan 

accepteras men inte två år i rad enligt Sandström. Grundtanken är att alla kostnader och 

intäkter anses påverkbara. Cheferna har en stor frihet att utforma verksamheten inom 

budgetramarna. Inga omorganisationer har genomförts i någon större skala på många år, 

vilket Sandström anser är en styrka då fokus istället kan läggas på att förbättra den 

befintliga organisationen och verksamheten. Kommunen har också en hög 

genomsnittlig anställningstid vilket skapar en stabilitet. 

 

Då vissa verksamheter är svårberäknade blir det också svårare att bestämma en rimlig 

nivå på budgeten. Uppföljning är viktigt för att kunna utvärdera om nivån är rätt satt. 

Det är också viktigt att förutsättningarna är desamma för samtliga verksamheter om 

ekonomin inte klaras av. Kan inte tjänstemännen lyfta fram rätt information till 

politikerna så kan en rädsla skapas för kvalitetsbrister vilket i sin tur bidrar till att en 

onödigt hög budget skulle kunna sättas. Okunskap innebär att det finns en mindre 

benägenhet att ställa krav. Kävlinge har kvartalsuppföljningar både på enhetsnivå och 

på kommunstyrelsenivå vilket Sandström anser är en styrka jämfört med en månadsvis 

uppföljning. Då avvikelser konstateras genomförs direkt åtgärder istället för att det 

tillåts att slira lite vilket skulle kunna vara fallet med den månadsvisa uppföljningen.  

 

I Kävlinge används ett annat system än i de allra flesta kommuner där enheterna följs 

upp var för sig. Deras resultat läggs sedan ihop för en total jämförelse. I Kävlinge 

bestäms istället en volym där stora klumpsummor läggs in baserat på vad det troligen 



39 
 

kommer att kosta utifrån demografiska behov et cetera, prisförändringar räknas också 

in. Utifrån det köper nämnden tjänster från verksamheten. Den delen följs upp och 

likaså följs respektive enhet upp enligt Sandström. Resurstilldelningen sker baserat på 

volym och nyttjande, exempelvis antalet vårddagar men också utifrån vad budgeten 

klarar. Det behövs också erfarenheter som till exempel hur olika vårdtyper förhåller sig 

till varandra kostnadsvis för att hitta rätt nycklar till effektivitet. För att göra en 

värdering från år till år behövs den typen av parametrar för att kunna utvärdera mindre 

kostsamma alternativ. Viss verksamhet får en klumpsumma då det råder en viss 

osäkerhet om denna verksamhets kostnader. Underskott i en verksamhets budget 

drabbar nämnden även i det fall ett underskott skulle skrivas av vilket är sällsynt. Det är 

nyttigt enligt Sandström då det tydligt innebär att ett problem inte kan skjutas åt sidan. 

Resursfördelning, när den fungerar på ett bra sätt, till exempel en betalning per 

behandlad vårdtagare skapar ett helt annat klimat enligt Sandström. Det skapar en 

efterfrågan inom organisationen som känns positiv. 

 

Socialdemokraterna har under många år styrt för att efterföljas av en allians, som suttit i 

två mandatperioder. De sista åren uppfattar dock Sandström att det blivit en större 

efterfrågan på investeringar där tjänstemännen kan skapa en balans genom att hålla 

emot lite. Det har sedan många år funnits ett fokus på att göra så bra som möjligt ifrån 

sig med så få medel som möjligt. På senare år har stora överskott omfördelats för 

upptäckning av icke-lönsamma enheter, renoveringar och extra satsningar.  

 

En vision vore att genomföra en listning i likhet med vad landstingen har, för att kunna 

skapa en databas för förebyggande åtgärder och också göra det lättare att uppskatta 

framtida behov. Troligtvis är det dock enligt Sandström inte möjligt att be 

kommuninvånarna lista sig innan de är i behov av hjälp. En annan lösning vore också 

att betalningen sker efter att patienten kommit igenom systemet, till skillnad från antalet 

öppnade ärenden. Det skulle också kunna tänkas att avdelningen får en bonus för 

andelen som inte kommer tillbaka. Bonusen måste relateras till den insats som krävs för 

att det ska ske. Valfrihetssystemen gör det svårt för företagen att jobba rehabiliterande 

för att minska hemtjänstinsatserna då de inte vill arbeta för att få bort kunden hävdar 

Sandström vidare. Det fungerar så länge det är kommunalt men systemet skulle enligt 

Sandström gynnas om en bonus utdelats till de privata företagen som kan minska 

vårdtiden.    
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Angående gråzonen mellan politikers och tjänstemäns beslutsområden kan det enligt 

Sandström finnas en hypotetisk risk att kunniga politiker gärna skulle vilja gå in i hur-

frågorna kanske redan innan det övergripande målet är bestämt. Folkopinionen kan 

också tänkas driva igenom politiska beslut och därigenom påverka budgetutfallet. 

 

4.3.3 Måluppfyllelse och avvikelser 

Överlag har kommunen låga kostnader om man jämför med ”Vad kostar verksamheten i 

din kommun” som är ett datamaterial utgivet av SCB. Angående reparationer och 

underhåll är det framräknat en kostnad per m
2
 för att bibehålla en viss standard. Högre 

kostnader kan motiveras med en högre kvalitet men nationella jämförelser är också 

viktiga enligt Sandström.  

 

För några år sedan provade Kävlinge på intraprenörskap. Tanken var att varje enhet 

skulle agera som ett eget företag och vara fristyrande med övergripande mål och 

intressen som överliggande värderingar. Men enligt Sandström är det så situationen ser 

ut idag. Varje enhetschef styr sin enhet väldigt frikopplat från de övriga verksamheterna 

men med gemensamma värdegrunder som mål. Enheter kan också förbättra sig redan 

om konkurrensutsättning påtalas som ett alternativ. IT och löneavdelning har 

kommunen tillsammans med bland andra Staffanstorp och Burlöv där kommunen får 

köpa tjänsterna. Kostenheten där maten till skolor och äldreboenden produceras köps 

också upp internt, däremot får kommunen inte köpa mat utifrån. Kävlinge kommer att 

förlora mycket om de förslagna förändringarna i det kommunala utjämningssystemet 

träder i kraft enligt Sandström. 

 

4.3.4 Kvalitet 

Kulturen har gjort att man varit mån om att hålla en hög kvalitet. Sandström tror att 

invånare över lag kan vara mer nöjda i vissa kommuner. Hon håller med mig om att 

strukturen hos kommunen kan vara viktig för den upplevda kvalitén. Det kan tänkas att 

invånare i en glesbygdskommun inte har samma krav på olika offentliga varor och 

tjänster som i en tätort. Sandström tror inte att det finns en tydlig koppling mellan 

kvalitet och kostnader. Kvalitet kan vara subjektivt och svårbedömt. 

 

En gräsmatta ska vara kortklippt kan de flesta vara överens om, men vad är kvalitet 

inom vården? 
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I slutänden kommer de ekonomiska målen före de uppsatta kvalitetsmålen vilket är en 

konsekvens av att mera medel inte skjuts till om budgeten inte uppfylls. Samtidigt har 

kvalitén en lös koppling till ekonomin. Som exempel nämner Sandström att kostenheten 

kunde införa ekologisk mat utan att högre kostnader uppstod i verksamheten. Det 

resultatet uppnåddes då med förbättringar i övriga delar av enheten. Andra enheter har 

däremot tydligt uttryckt att vissa mål ansetts som omöjliga att nivå. Ambitionsnivån, 

alltså vad samhället kan anse sig vilja ställa upp med kan variera. Vissa enheter har en 

högre tröskel för opinionsbildning än andra beroende på hur intresserade omgivningen 

är av att kämpa för dess tjänster. Sedan länge finns hos till exempel vårdpersonalen 

genom sin yrkesroll ett fokus på bra kvalitet. Skolorna anser Sandström gjorde en 

uppryckning då friskolorna började sina etableringar. 

 

4.4 Intervju 4 - Torsås kommun 

Ekonomichef Kent Frost har varit chef sedan 1992, innan dess jobbade han för Ronneby 

kommun.  Han är utbildad socionom. 

 

4.4.1 Målbestämning 

Torsås har i likhet med de andra kommunerna satt som mål att kostnaderna maximalt 

får uppgå till 98 % av skatteintäkterna och bidragen från det kommunala 

utjämningssystemet över en rullande femårsperiod. Nämndernas delmål anpassas till 

KKiK som står för Kommunernas Kvalitet i Korthet. KKiK är ett verktyg för kommunal 

jämförelse där cirka 200 kommuner deltar. Resursfördelningen inom kommunen sker 

med hjälp av en enklare modell för volymförändringar enligt Frost. Justering kan ske 

genom att jämka nämnder, det vill säga att ett visst budgeterat överskott kan 

kompensera ett visst budgeterat underskott. Naturligtvis ska budgeten för den totala 

verksamheten visa på ett överskott oavsett den inbördes jämkningen. Kompensation för 

prisökningar ska också ske inom ramen för den satta budgeten. Från och med i år 

anpassas budgetarna efter standardkostnad. Högsby och Emmaboda är, enligt Frost, 

exempel på jämförbara kommuner.  

 

4.4.2 Ekonomistyrning 

Som vision har Torsås ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” och deras strategikarta 

visar på de övergripande målen inom de fem perspektiven miljö, medarbetare, ekonomi, 
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utveckling och medborgare som fungerar som ett styrmedel. Frost anser att kommunen 

har bra kontroll på kostnader och intäkter bortsett från de problem som finns att med 

tillförlitlighet bedöma kostnaderna för socialnämnden och tekniska nämnden. 

Nettokostnadsutvecklingen bevakas särskilt enligt Frost. Kommunen försöker nu 

implementera resultatstyrning istället för enbart målstyrning. Frost avser med begreppet 

resultatstyrning styrningen av verksamheten mot satta effektivitets- och kvalitetsmål, till 

skillnad från målstyrningen där inte några formella krav på effektivitet och kvalitet 

anges. 

 

I likhet med de andra respondenterna anser Frost att det krävs ett förtroende för 

varandra och en respekt för yrkesrollerna mellan politiker och tjänstemän för att skapa 

bra förutsättningar för en fungerande ekonomistyrning. Tjänstemännen kan presentera 

olika scenarier för politikerna att ta ställning till baserat på deras kompetens och 

kunskaper inom sina respektive områden. Politikerna kan då fatta beslut att genomföra 

ett visst scenario i enlighet med väljarnas önskemål.  

 

Belöningssystem förekommer inte i ordets bemärkelse. De anställda kan istället 

uppmärksammas särskilt inom ramen för det ordinarie lönesystemet. Det finns en 

medarbetar- och ledarskapspolicy som kan sägas ligga till grund för de värderingar 

Torsås kommun står för. Viktigt är att medarbetarna inser att de representerar Torsås 

kommun och att de då vet vilka värderingar som ligger till grund för deras agerande 

enligt Frost. Det krävs en bra kultur i den meningen att en satt budget respekteras som 

ett uppställt mål. 

 

 I Torsås kan det sägas att det finns en kultur med en försiktighetsprincip i det 

ekonomiska arbetet. Hellre varnar till exempel ekonomiavdelningen för att det blir tufft 

ett år, för att senare kunna prestera ett resultat över budget än tvärt om enligt Frost. Han 

anser vidare att närheten mellan nämnderna skapar snabba kontakter och ett samarbete 

internt, detta möjliggörs genom att dess chefer är samlade i samma korridor snarare än 

att sitta på plats ute hos respektive verksamhet.  

 

4.4.3 Måluppfyllelse och avvikelser 

Den ekonomiska uppföljningen sker månadsvis. Halvårs och helårsrapporter 

förekommer också. Om negativa avvikelser mot budgeten skulle uppstå hos en nämnd, 
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har nämndens chef ansvaret att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att komma 

tillrätta med ekonomin. Frost anser att det är väldigt sällsynt med tilläggsanslag. Det 

tydligaste exemplet på ett undantag är då snöröjningen blir dyrare än beräknat. 

Socialnämnden är en nämnd som ofta går back enligt Frost. Då kommunen är liten är 

det svårt med en intern benchmarking i den meningen att flera likartade enheter skulle 

kunna tillåtas konkurrera med varandra, extern konkurrensutsättning har inte heller varit 

aktuell. LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, anser Frost skapar en större möjlighet för 

konkurrensutsättning. Den har för Torsås inneburit ett annat sätt att göra 

kostnadsberäkningar oavsett om en etablering sker eller inte av ett privat alternativ 

vilket i sin tur innebär att ett annat beräkningsunderlag tas fram. Angående buffertar i 

resultaträkningen så finns det en inte uttalad överenskommelse om att varje nämnd ska 

ha en buffert. Frost anser att det är viktigt att identifiera problem med engångskaraktär 

och skilja dem från systemfel. 

 

För att effektivisera och minska kostnader pekar Frost på nyttan av samarbete. Internt 

kan det till exempel ske genom att nämnderna samarbetar om lokalutnyttjande för att 

minska det totala lokalbehovet. Externt skulle ett samarbete med grannkommunerna 

kunna ske i form av gemensamma servicecenter med ansvar för till exempel 

löneadministration. På det viset skulle de extra kostnader som tillkommer i de fall varje 

kommun själva har sin egen löneavdelning försvinna, exempelvis lokalkostnader. Idag 

finns viss samverkan, KSSR, eller Kalmarsundsregionens renhållare, Kalmarsunds 

gymnasieförbund och räddningstjänsten är några exempel på gemensamma satsningar 

över kommungränserna. Frost pekar på utredningen gjord av SKL om en långsiktig 

utveckling, ”Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås”. Ett ökat 

samarbete är en överlevnadsfråga, framförallt kan gemensamma upphandlingar pressa 

kostnaderna enligt Frost. Dessutom minskar sårbarheten i organisationen då en 

ensamhandläggare kanske slutar. Frost beskriver processen som en omställning från att 

vara utförare till att vara beställare och uppföljare. Samtidigt finns det nackdelar enligt 

Frost som tror det är bra att någon verksamhet ändå stannar kvar i kommunen. 

Exempelvis skulle en kommunsammanslagning kunna innebära att det som framhålls 

som viktiga resultatmål för Torsås inte längre kommer att få samma prioritering. 

Det kommunala utjämningssystemet står inför en översyn och de föreslagna 

förändringarna skulle enligt Frost innebära ytterligare 10 mkr i resultat, vilket motsvarar 
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en höjning av kommunalskatten med ungefär en krona. Gränsen för nyinvesteringar 

motsvarar summan av avskrivningarna samt årets resultat. 

 

4.4.4 Kvalitet 

I likhet med de andra respondenterna anser han inte att det finns en tydlig koppling 

mellan kvalitet och kostnader. Kvalitetsfokuset är något som blivit större på senare år. I 

slutänden är ekonomin överordnad om valet står mellan att uppfylla till exempel ett 

kvalitetsmål och ett ekonomiskt mål. I likhet med de andra kommunerna är det 

brukarundersökningar och statistik från KKiK och SCB som ligger till grund för 

bedömningar om kvalitén är den rätta. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Här analyseras och diskuteras empirin samt jämförs med referensramen för att hitta 

likheter och olikheter. Strukturen kommer därför att likna det tidigare kapitlets 

indelning. Då kommunens framgångsfaktorer enligt mig kan ha betydelse för kvalitet 

och effektivitet diskuteras de här nedan. 

5.1 Målbestämning 

I samtliga kommuner framhålls att de övergripande ekonomi och kvalitetsmålen sätts av 

politikerna i samråd med tjänstemannaorganisationen vilket kan ses som ett mellanting 

av de ytterligheter som Wänström (2013) nämner. Vissa tendenser åt respektive håll kan 

skönjas då insatta politiker gärna vill halka in och bestämma i hur-frågorna eller omvänt 

då tjänstemännen kan bromsa det politiska arbetet. Enligt kommunallagen bestämmer 

de folkvalda representanterna vad som ska göras medan tjänstemännen bestämmer över 

hur det ska göras. Kommunerna har också det gemensamt att kostnaderna inte ska 

uppgå till mer än 98 % av skatter och bidrag från det kommunala utjämningssystemet 

för att lämna utrymme för investeringar, reparationer och oförutsedda utgifter. 

Kommunernas mål sätts utifrån jämförelser nationellt och i förekommande fall i 

jämförelser med liknande kommuner för att få en bild av hur den egna kommunen står 

sig ekonomiskt och kvalitetsmässigt jämfört med de jämförda kommunerna. Värdena 

anses ge en representativ bild av vilken kostnadsnivå som kan anses rimlig för en 

kommun efter kompenseringar görs för struktur och volym. Lokala variationer kan 

tillåtas men då endast om det kan motiveras genom exempelvis en högre kvalitet. 

Skatteprognoser, omvärldsbeskrivningar, demografi och jämförelser med andra 

kommuner ligger till grund för budgetarbetet samt föregående års rapporter. Flera 

kommuner påpekar också svårigheten att sätta en realistisk budget för verksamhetstyper 

som individ och familjeomsorg samt hemtjänst då resursutnyttjandet är svårbedömt 

vilket i sin tur innebär att den uppbyggda reserven på de resterande 2 % samt 

avskrivningar måste tas i anspråk om ingen ytterligare extern belåning sker. 

5.2 Ekonomistyrning 

Gemensamt för kommunerna är att en långsiktig planering och en tydlighet i 

kommunikationerna mellan tjänstemän och politiker anses eliminera risken för politiska 

chansningar och risktaganden. Traditionell styrning som styrning med ett balanserat 

styrkort används men också styrning med hjälp av jämförelser av nyckeltal nationellt 
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och mot liknande kommuner. Motivationssystem ska startas upp i flera av kommunerna 

då de anses kunna skapa ett mervärde för verksamheten vilket ligger i linje med de 

teorier som Eriksson-Zetterquist et al (2006) presenterar. Konkurrensutsättning internt 

och externt har påtalats som en möjlighet för att höja kvalitén och minska kostnaderna. 

Samarbete över kommungränserna ses som ett effektivt sätt att minska kostnader och 

öka kvaliteten i den meningen att en grupp handläggare lättare kan rådgöra med 

varandra och dra nytta av varandras erfarenheter och kunnande till skillnad från 

ensamhandläggare. Rapporteringen sker på lite olika vis men sker regelbundet. 

Kävlinge föredrar tre månader som rapportintervall medan de andra rapporterar 

månadsvis. 

5.3 Måluppfyllelse och avvikelser 

Ett budgetöverskott kan användas till investeringar och reparationer. I vissa kommuner 

är det klart definierat vad som är den maximala investeringsnivån medan andra 

kommuner har en tydligt definierad underhållsnivå. Gemensamt för kommunerna är att 

det anses att en kultur som innebär att de formella styrmåtten följs måste existera vilket 

stämmer bra med vad Samuelsson & Olve (2008), Isik & Westerlund (2010)Isik och 

Eriksson-Zetterquist et al (2011) hävdar. Genom att jämförelser görs via bland annat 

SCBs omfattande material för landets 290 kommuner anses att bortförklaringar inte kan 

göras så lätt som det kanske var möjligt tidigare.  

5.4 Kvalitet 

Kvalitetsmålen jämförs nationellt via olika nyckeltal från främst SCB men också från 

egna eller andra externa undersökningar. Kvalitén anses inte ha någon större koppling 

till kostnaderna. Det påpekas att olikheter mellan kommuner kan existera så att vissa 

kommuners invånare överlag kanske är mer nöjda än andra. Skillnader kan tänkas 

finnas mellan vilka krav en glesbygdsbo har på sin kommun jämfört med en tätortsbo.  

5.5 Sekundärdata 

Nedan följer en diskussion baserad på avsnitt 3.5 

 

5.5.1 Kommuner med dåliga förutsättningar 

Två av de undersökta kommunerna kan synas vara förlorare vid en jämförelse av 

värdena i figur 3.2, Torsås och Borgholm. De är stora bidragstagare från det kommunala 
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utjämningssystemet och de har också den äldsta befolkningen. Dessutom har en rejäl 

befolkningsminskning skett de senaste 20 åren som inte visar på några tecken till 

avmattning. Nettokostnaderna av skatter och utjämning är hos dem de högsta. 2012 års 

resultat är de lägsta för dessa kommuner även räknat till resultatet per invånare. Dessa 

kommuner visar på låga värden på utbildningsnivån både i en nationell jämförelse och 

jämfört med Kalmar och Kävlinge kommuner. Skattesatserna är högre än 

riksgenomsnittet. Befolkningsdensiteten är också låg vilket kanske av en del kan ses 

som en fördel.  

 

5.5.2 Kommuner med bra förutsättningar 

Kalmar och Kävlinge kommuner verkar ha bra förutsättningar att även i framtiden ge 

bra kommunal service. Kalmar kommun ligger i nivå med riksgenomsnittet med 

avseende på demografistruktur och befolkningstillväxt. Medelförvärvsinkomsten och 

andelen skattebidrag i Kalmar ligger under riksgenomsnittet medan skattesatsen är 

något högre än i riket som genomsnitt. Den goda utbildningsnivån beror antagligen på 

Linnéuniversitetets etablering. Befolkningstätheten är betydligt högre än i Torsås och 

Borgholm. Kävlinge kommun ligger långt under riksgenomsnittet med avseende på 

bidrag från det kommunala utjämningssystemet. Medelförvärvsinkomsten är 

förhållandevis hög. Befolkningstillväxten är hög med en tendens till avmattning på 

senare år. Befolkningen är klart yngre än riksgenomsnittet. Utbildningsnivån är i 

riksgenomsnittet. Befolkningstätheten är den högsta, nästan 14 gånger högre än i Torsås 

kommun. Nettoutpendlingen är den högsta. Den motsvarar storleksmässigt 23 % av 

befolkningen inom kommunen vilket ställer bra krav på en fungerande infrastruktur. 

 

5.5.3 Kommunernas möjlighet till framgång  

Det kommunala utjämningssystemet ska som sagt skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för kommuner och landsting oberoende av inkomster och förhållanden, 

så ur den synpunkten anser jag att varken Torsås eller Borgholms kommuner kan anses 

vara missgynnade. För att förbättra kommunens resultat måste kostnaderna ner och/eller 

intäkterna upp. Intäkterna består i huvudsak av skatter, avgifter och pengar från 

kommunutjämningssystemet. 

 

Då ett lågt skatteunderlag kompenseras av det kommunala utjämningssystemet återstår i 

princip bara att öka antalet invånare och öka avgifter för att öka intäkterna och skapa en 
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bättre kommunal service. Utbildningsnivån borde också höjas för invånarna för att på 

sikt generera mer skatteintäkter då inkomster som genereras från en högre utbildning 

ger ett större skatteunderlag (Parkin et al, 2012). Ett högre välstånd i landets kommuner 

skulle bidra till att hela Sverige skulle få det bättre som helhet. Med Nilssons (2012) 

arbete som en grund för jämförelse av de olika kommunernas förutsättningar gör jag en 

kort analys kommun för kommun i kontexten av mitt övriga arbete. 

 

5.5.3.1 Borgholm 

Yttre förutsättningar som en lämplig geografisk placering, vilket innebär att en kommun 

kan dra nytta av en stad som tillväxtmotor, kan i någon mån komma från närheten till 

Kalmar. Enligt Nilsson (2012) är det med svårighet som ett diversifierat näringsliv och 

en god infrastruktur skapas. Dessa typer av satsningar kräver enligt Nilsson (2012) en 

lång framförhållning för att lyckas. Däremot har Borgholms kommun profilerat sig med 

sina turismsatsningar, (Hägglund et al, 2009) vilket ses som en framgångsfaktor. Inre 

faktorer som påverkar negativt enligt Nilssons (2012) studie är en negativ 

befolkningsutveckling. Däremot jobbar kommunen enligt mig aktivt med att öka 

ekonomimedveten och helhetssynen samt ha tydliga mål och gemensamma värderingar 

vilket är positivt. 

 

5.5.3.2 Kalmar kommun 

Den geografiska placeringen med hamn, järnväg och europaväg ger kommunen bra 

förutsättningar, likaså att Kalmar kommun har en stad vilket fungerar som en 

tillväxtmotor. Närheten till Öland kan antas vara ett plus ur turismsynpunkt. Den goda 

befolkningsutvecklingen och en god styrning med tydliga mål samt välfungerande 

medborgardialoger i kombination med välfungerande styr- och organisationsmodeller är 

bra framgångsfaktorer. 

 

5.5.3.3 Kävlinge kommun 

Kommunen är strategiskt placerad med tillgång till både motorväg och järnväg vilket 

underlättar den massiva utpendlingen till städerna runt omkring, exempelvis Malmö, 

Lund, Helsingborg och Landskrona. En starkt positiv befolkningsutveckling i 

kombination med ett utbrett ekonomimedvetande och helhetssyn samt tydliga mål och 

fungerande styr-och organisationsmodeller är också positiva. Sandström upplever att 
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kommunen har gemensamma värderingar i form av en kultur och ett gott rykte vilket 

också hjälper till enligt Nilsson (2012).  

 

5.5.3.4 Torsås kommun 

Kommunen ligger mittemellan Kalmar och Karlskrona med ett avstånd på cirka 4 mil 

till Kalmar och cirka 5 mil till Karlskrona från Torsås samhälle räknat. Avståndet till 

städerna kräver en god infrastruktur vilket till viss del tillgodoses genom tillgången till 

E22. Torsås försöker profilera sig som en turistkommun och lyckas detta kan det bli en 

framgångsfaktor (www.torsas.se). Precis som i de övriga kommunerna är tydliga mål 

och fungerande ekonomistyrningsmodeller också framgångsfaktorer. 

5.6 Sammanfattning 

Jag anser att de kommuner som i min undersökning framstår som vinnare uppfyller flera 

av Nilssons (2012) framgångsfaktorer än de kommuner som framstår som förlorare. De 

yttre faktorerna framstår som högst väsentliga för att skapa ett större 

befolkningsunderlag och därigenom generera skatteintäkter. Däremot pekar arbetet 

inom dessa kommuner på att kommunerna aktivt försöker göra vad de kan för att med 

kontroll, organisation och ekonomi kompensera för de yttre opåverkbara 

omständigheterna. I Borgholms fall är det för tidigt att säga om de förändringar 

Fagerberg genomfört kommer att ge en önskad effekt då arbetet helt nyligen initierats. 

Då Torsås från och med i år anpassar sig till standardkostnad kommer kommunen 

tydligare att fokusera på ett effektivt resursutnyttjande. Torsås har uppvisat ett positivt 

resultat sedan 2005 trots avflyttning från kommunen vilket skulle kunna tyda på att 

effektiviteten redan nu är hög. Om en jämförelse görs av kostnader per invånare i 

databladet Kommunfakta för 2012, framstår detta påstående som troligt. Tydligt är att 

kommunerna genom intern och extern statistik och tidigare års resultat sätter nivån för 

de kommande budgetarnas ramar och att en kultur existerar eller är under framarbetning 

som trycker på vikten av att hålla budgetarna.  

 

Fördelarna med en lämplig organisationskultur ligger i linje med vad bland andra 

Samuelsson & Olve (2008), Eriksson-Zetterquist et al (2011) och Bakka et al (2009) 

hävdar. Ett bra samarbete mellan tjänstemän och politiker och en respekt för deras 

yrkesroller ses som en annan nödvändig faktor för att ekonomiarbetet formellt ska 

kunna fungera och det ligger helt i linje med vad Wänström anser (2013). Flera 

http://www.torsas.se/
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respondenter är också intresserade av olika former av belöningssystem i likhet med de 

teorier presenterade av Eriksson-Zetterquist et al (2006). Kvalitens nivå upprätthålls och 

jämförs genom jämförelser av olika nöjdhetsindex både internt och mot andra 

kommuner. Avvikelser i kvalitetsmål mellan olika kommuner anses bero på skillnader i 

den politiska ambitionen och vilka krav kommunens invånare har på en tillräckligt bra 

kvalitet. Gemensamt är att vissa verksamheter inom vård och familjeomsorg är 

ekonomiskt svårbedömda vilket en del respondenter tror skulle kunna lösas genom en 

noggrannare utvärdering av kostnader för olika handlingsalternativ men också med 

intern benchmarking där likartade enheter med en likartad resurstilldelning kan antas 

prestera lika. Lobbying är en påtaglig källa till ett ineffektivt resursutnyttjande vilket är 

beskrivet av mig i referensramen. Frågor angående förekomst av lobbying och dess 

effekter borde enligt mig också ställas till de ledande politikerna då 

tjänstemannaorganisationen endast kan ge ett beslutsunderlag till politikerna och endast 

formellt kan besluta om verkställigheten. Balansen mellan politik och 

tjänstemannaorganisation anser jag är av avgörande betydelse för att besluten fattas av 

rätt instans. Det skapar också en transparens som gör det svårare för politiker eller 

tjänstemän att besluta i frågor utanför deras egentliga ansvarsområde. 
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Här presenteras slutsaten som ska besvara forskningsfrågan och syftet med 

undersökningen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Svar på forskningsfrågan  

Hur ekonomistyr en kommun en verksamhet med en acceptabel kvalitet på ett 

resurseffektivt sätt? 

 

Kommunerna styr med både motivation och kultur förutom den formella styrningen för 

att skapa förutsättningar till att den faktiskt följs. Yttre goda omständigheter som 

exempelvis ett bra geografiskt läge och en god infrastruktur kan skapa attraktivitet och 

därigenom höja skatteunderlaget och därigenom skapa stordriftsfördelar vilket i sin tur 

sänker kostnaderna per brukare. En god balans mellan politiker och tjänstemän krävs. 

Jämförande analyser av viktiga nyckeltal med avseende på kvalitet och 

kostnader/person mellan olika kommuner ger en beräkningsgrund för att sätta 

budgetmålen och därigenom sätta ett effektivitetsmål. Resursdelning genom samarbete 

och därigenom minskade overheadkostnader är ett vinnande koncept. 

6.2 Förslag på effektivitetshöjande åtgärder 

En del verksamheter blir förhållandevis enkla att beräkna, exempelvis 

skolverksamheten. IFO, hemtjänst och andra liknande verksamheter är svårbedömda till 

både volym och kostnad vilket ställer större krav på prognoser för att minska behovet av 

buffertar i budgetarna och därigenom frigöra resurser till övriga verksamheter. En 

respondent föreslog att lista patienter i likhet med hur landstinget gör för att skapa en 

bättre prognossäkerhet. Genom att bättre utvärdera kostnader för olika 

handlingsalternativ och koppla det till kvalitén och uppfyllandegraden av den levererade 

tjänsten så skulle en databas kunna skapas som ett komplement till KKiK, SCB och 

Kolada och därigenom fungera som ett beslutsunderlag för att sätta budgetar eller 

åtminstone i efterhand möjliggöra kontroller av de aktuella kostnaderna för att se om de 

var rimliga.  

 

Jag anser dessutom att en intern och en extern konkurrens för att skapa en 

marknadssituation skulle höja kvalitén och sänka kostnaderna vilket ligger i linje med 

de teorier jag redovisat angående olika marknadskonkurrensformer (Parkin et al, 2012). 
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Detta är särskilt önskvärt i de verksamheter som i enlighet med det ovan nämnda är 

svårberäknade. Både LOU och LOV ger kommunerna möjligheter att konkurrensutsätta 

sina verksamheter extern och kan därigenom fungera som en morot för de kommunala 

verksamheterna att leverera tjänster med en högre kvalitet och dessutom höja 

effektiviteten. Baumols kostnadssjuka kan vändas till något positivt vid avreglering av 

till exempel hemtjänst och vård då utbudet skulle öka genom att privata aktörer 

etablerar sig utan att skattesatsen skulle bli lidande. Dessutom skulle antalet 

arbetstillfällen öka (Hultkranz. & Tson Söderström, 2011). Troligen skulle också 

kvalitén på sikt också bli förbättrad då kvalitet är ett konkurrensmedel likaväl som pris. 

Givetvis måste en viss kommunal grundnivå finnas för att inte det ska bli ett 

marknadsfallerande och för att uppfylla de grundläggande uppgifter de har enligt Parkin 

et al (2012). Men samtidigt får inte myndigheterna expandera för sakens skull. Den 

offentliga sektorn har som sagt minskat de senaste åren vilket kan förklaras med att 

väljarna har reagerat mot en i deras tycke för låg upplevd nytta i förhållande till sin 

storlek enligt Parkin et al (2012). Ett utökat samarbete mellan kommuner kan yttra sig i 

att minska overheadkostnader men också ge lägre inköpskostnader vid gemensamma 

upphandlingar. Viktigt är att kommunerna ändå i möjligaste mån försöker behålla sina 

nivåer på tjänsteutbud och kvalitet om de upplevs som en konkurrensfördel.  

6.3 Observerade hot 

Potentiella hot mot ett effektivt resursutnyttjande är lobbying i olika former vilket kan 

ge olika intressegruppers åsikter företräde framför den stora massan av icke-

organiserade väljare. En del respondenter har nämnt typer av satsningar som tillkommit 

just av dessa anledningar. Det blir med andra ord de som har den största nyttan av en 

åtgärd som kommer att organisera sig för att göra sin röst hörd vilket politikerna gärna 

uppmärksammar för att få röster enligt Capture theory (Parkin et al, 2012). Enligt 

teorierna om public choice finns en uppenbar risk att de rationellt oinformerade väljarna 

inte gör resurseffektiva val vilket medför att det till stor del blir upp till de styrande 

politikerna och de kommunala tjänstemännen att finna en balans mellan politik och 

ekonomi samt verksamheternas omfattning. Slutligen kan myndighetsfallerande då 

enskilda nämnders chefer blåser upp sina budgetar tänkas inträffa, men det borde bli 

svårt att lyckas med i praktiken under någon längre tid då trots allt kostnaderna jämförs 

med kommuner i hela riket. 



53 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Förslagen under avsnitt 6.2 ger upphov till idéer om ytterligare forskning: 

a) Då prognoser är av stor vikt för att bedöma framtida kostnader och informationen 

om kostnader och upplevd kvalitet redan återfinns som rådata i kommunens olika 

datorsystem vore ett naturligt steg att med databashantering skapa ett automatiskt 

verktyg för att beräkna framtida kostnader baserat på tidigare kostnader i liknande 

organisationer. En koppling behövs till vad vårdmetoder kostar i förhållande till den 

upplevda nyttan.  

b) Konkurrensutsättning är inget nytt. Frågan är snarare i vilken mån en 

marknadssituation kan uppträda och hur stimulering av en sådan tillväxt kan ske. 

Jämför till exempel avregleringen av bilprovningen som i mitt tycke på många 

mindre orter just nu bara har blivit en övergång mellan ett statligt ägt monopol till 

ett privat lokalt monopol. 

c) Hur kan ett kommunalt samarbete utökas utan att väljare uppfattar det som att en 

kommunal särart går förlorad? En parallell kan dras till då förslaget om 

kommunsammanslagning mellan Borgholms och Mörbylångas kommuner för en del 

år sedan blev nedröstat.  
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BILAGOR 

Bilaga 1:Intervjuguide 

 Hur bestäms de ekonomiska målen?  

 Hur styr kommunen mot dem? Som helhet och för enskild nämnd/avdelning. 

 Hur verifieras att målen är uppnådda? 

 Kvalitén påverkar och påverkas av det ekonomiska arbetet. Hur bestäms ”lägsta 

nivå” och hur verifieras den? 
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