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Abstract 
 

Den kommunala förvaltningen har de senaste decennierna varit föremål för omfattande reformer. 

Kommunallagen som är en ramlag, reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det innebär 

att kommuner tillåts i stor utsträckning fritt avgöra hur verksamheter och åtaganden ska organiseras. 

Kommunala aktiebolag, även kallade för hybridorganisationer är idag ett vanligt inslag i den kommunala 

organisationen. Forskning visar att införandet av New Public Management i offentligt förvaltning b.la. 

bidragit till en ökning av antalet kommunala aktiebolag. Organisationsformen innebär att betydelsefulla 

verksamheter positioneras mellan det offentliga och privata, vilket medför implikationer för granskning 

och ansvarsutkrävande. Vidare har forskningen även påvisat att NPM bidragit till att göra ekonomivärdena 

centrala i verksamheterna.  

 

Studien tar sin utgångspunkt från teorin om vårt offentliga etos, en uppsättning demokrati- och 

ekonomivärden som bör prägla varje offentlig anställd. Utvecklingen visar dock att ekonomivärdena i form 

av kostnadseffektivitet och produktivitet  fått en mer framträdande roll i den offentliga förvaltningen, på 

bekostnad av demokrativärdena. Genom en enkätundersökning kommer tjänstepersoner i respektive bolag 

att få möjlighet att besvara ett antal påståenden formulerade utifrån vårt offentliga etos. Parallellt med 

enkätundersökningen kommer ägardirektiv och bolagsordning för respektive bolag att vara föremål för en 

kvalitativ innehållsanalys. Bolagen som inkluderas i uppsatsen är verksamma i varsin kommun, den ena 

kommunen har varit borgerligt styrd sedan 1976 medan den andra kommunen varit socialistiskt styrd sedan 

1976. Mot bakgrund av tidigare forskning innehåller uppsatsen en övergripande hypotes att; politiskt 

majoritet inte påverkar utfallet i resultatet. Resultatet av enkätundersökningen uppvisar en bredare enighet 

kring  ekonomivärdena till skillnad mot demokrativärdena. Resultatet av innehållsanalysen är desto 

tydligare, den visar att demokrativärdena i båda bolagen är framträdande.  

 
Nyckelord: Kommunala bolag, demokrati, ekonomi, vårt offentliga etos, värden, tjänstepersoner, new 
public management, offentlig förvaltning 
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1. Inledning 

Tjänstepersoner i offentlig förvaltning har en viktig uppgift och stor betydelse för hur politiska 

beslut utformas, implementeras och påverkar medborgarna. Oavsett var i det svenska 

flernivåsystemet ställs tjänstepersoner inför svåra uppgifter och förväntningar att tillgodose 

krav från medborgare, chefer/kollegor, beslutsfattare och lagstiftning (Bengtsson, 2010:161ff). 

Tidigare forskning och litteratur inom fältet vittnar om en maktförskjutning inom den 

kommunala organisationen där tjänstepersoner i sin profession erhållit en central roll (Hysing 

& Olsson, 2012:10, Agevall, 2010:26). I den kommersiella delen i den kommunala 

organisationen är maktförskjutningen från förtroendevalda till tjänstepersoner mer påtaglig. 

Chefstjänstepersoner inom kommunala bolag har spetskompetens och ett kunskapsmässigt 

övertag gentemot förtroendevalda som då är att betrakta som lekmän. Kunskapen och 

kompetensen blir därför till en fördel i verksamheternas styrning och utveckling (Karlsson & 

Gilljam, 2015:14f).  Inom forskningen har detta belysts som ett demokratiskt problem, som ur 

ett konstruktivt perspektiv resulterat i att allt fler forskare efterfrågar utbildningsinsatser som 

en åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda att involveras i bolagens 

utveckling (Thomasson m.fl. (DN) 2014, Millares m.fl. 2015:501ff). 

 

Utgångspunkten  är således det faktum att tjänstepersoner inom offentlig förvaltning fått en 

ökad möjlighet att forma politikens innehåll och verksamheten som möter medborgarna, vilket 

motiverar uppsatsens problem. Tjänstepersoner är politiska aktörer, trots detta riktar 

forskningen oftast uppmärksamheten mot politikerna och politikernas aktiviteter (Lundquist, 

1998:203f). Därför kommer den här uppsatsen istället att rikta uppmärksamheten mot 

tjänstepersonerna. Makten, inflytandet och rollen i utformandet av offentlig service, förpliktigar 

och förutsätter att tjänstepersoner agerar i enlighet med en uppsättning värden som 

sammantaget bildar vårt offentliga etos (Lundquist i Rothstein (red), 2014:111). Inom det 

offentliga etoset återfinns demokrati-och ekonomivärden, två kategorier som i  en 

förhållandevis abstrakt form  bl.a. inkluderar kostnadseffektivitet, medborgardeltagande, 

rättssäkerhet,  produktivitet och offentlig etik. En offentlig förvaltning som uppbärs av vårt 

offentliga etos förutsätter att både demokrati-och ekonomivärdena beaktas. Värdena behöver 

därför inte stå i motsättning till varandra (Lundquist, 1998:125ff). 
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Den offentliga förvaltningens utveckling de senaste decennierna har medfört att demokrati-och 

ekonomivärdena idag, löper större risk att hamna i konflikt. En starkt bidragande faktor anses 

vara New Public Management (NPM) tänkandets etablering och utvidgning i den statliga- och 

kommunala förvaltningen (Lundquist i Rothstein (red), 2010:119ff). Rent organisatoriskt har 

det medfört en kraftig ökning av kommunala aktiebolag, även kallat för hybdridorganisationer. 

En följd av NPM har varit att en stor del av Sveriges kommuner i olika utsträckning valt att 

organisera delar av sin verksamhet i aktiebolagsform (Erlingsson & Wänström, 2015:77f).  När 

kommuner väljer att bolagisera en eller flera kommunala verksamheter, innebär det att 

kommunen samtidigt väljer att sammanföra två skilda logiker; marknadslogiken och 

demokratilogiken. Den förstnämnda innebär exempelvis att verksamheten ska gå med vinst, 

agera affärsmässigt och vara kostnadseffektiv. Medan demokratilogiken gör anspråk på helt 

andra värden genom att ställa krav på exempelvis rättssäkerhet, likabehandling och öppenhet 

(Erlingsson m.fl. 2015:560). Bolag som organisationsform innebär att verksamheterna 

positioneras mellan det privata och offentliga, vilket vidare medför en komplex relation mellan 

demokrati-och ekonomivärdena men även tjänstepersonernas förhållningssätt till värdena.  

 

I uppsatsen jämförs två helägda kommunala bostadsbolag i två jämförbara kommuner. 

Kommunerna skiljer sig dock åt genom att den ena kommunen varit borgerligt styrd respektive 

socialistiskt styrd, oavbrutet sedan år 1976. Uppsatsen syftar till att genom en 

enkätundersökning, undersöka i vilken utsträckning demokrati- eller ekonomivärdena präglar 

chefstjänstepersoner i respektive bolag. Vidare kommer ägardirektiv och bolagsordning att 

analyseras för att ta reda på i vilken utsträckning demokrati- och ekonomivärdena framträder i 

dokumenten.  

 

I boken Den framgångsrika Ekonomiskan görs en beskrivning av det förändrade språkbruket 

inom den offentliga förvaltningen. Ekonomiskan som språk har utvecklats till att bli ett kraftfullt 

verktyg och en maktfaktor för både politiker och tjänstepersoner. Den som tycks behärska 

ekonomiskan som språk, har större chanser att styra och utforma politikens innehåll  (Rombach 

& Johansson, 2005:21ff). I boken återfinns citat från tjänstepersoner, men även ledande  

socialdemokrater och moderater  i olika kommer, citaten vittnar om ett förändrat språkbruk och 

affärsmässigt ekonomiska uttryck, hämtade från den privata marknaden, men som idag anses 

vara ett naturligt inslag  i den offentliga förvaltningen (Norlin, 2005 i Rombach (red)170 & 

179f), Redan under slutet av 1980-talet fanns alltså tydliga tendenser på ett förändrat språkbruk  

och ett brett intresse och en nyfikenhet från  höger- och vänster partier att förverkliga NPM 
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idéer.  Mot denna bakgrund kommer uppsatsen innehålla en hypotes som utgör en del av 

frågeställningarna; att  politisk majoritet inte bidrar till någon skillnad i resultatet mellan 

bolagen.  

 

2. Problemområde 

En paragraf som ofta förekommer i studier som berör makt och offentlig förvaltning, är 

regeringsformens portalparagraf som lyder All offentlig makt i Sverige utgår från folket (...) 

Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse (RF 1 §).  Om formuleringen ska tolkas och utläsas bokstavligen skulle det betyda 

att politiska aktiviteter och beslut enbart ska förekomma i olika politiska församlingar 

bestående av förtroendevalda politiker. Formuleringen vilar på idén om att det finns en tydlig 

skiljelinje mellan politik och förvaltning, samt att icke förtroendevalda har en begränsad 

möjlighet att utöva makt och inflytande (Hysing & Olsson, 2013:. Tidigare forskning visar att 

så inte är fallet; den offentliga förvaltningen i praktiken är mer komplicerad än så. 

Tjänstepersoner ägnar sig åt politiska aktiviteter i stor omfattning inom de olika 

verksamheterna, oberoende av driftsform. Det innebär att tjänstepersoner har stora möjligheter 

att formulera politikens innehåll, fördela värden och därmed vad medborgarna får av offentlig 

verksamhet. Politik och förvaltning är därför inga separata sektorer som verkar i avskildhet 

(Hysing & Olsson, 2012:28ff & 32) 

Den vardagliga politiken och fördelningen av värden har på olika sätt  delegerats, vilket 

resulterat i att tjänstepersoner på olika nivåer i en kommunal organisation erhållit större ansvar 

och befogenheter. Graden av delegering och decentralisering varierar inom olika verksamheter 

och sektorer (Montin, 2007:116). Verksamheter som bedrivs i bolagsform skiljer sig åt 

gentemot verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Tidigare forskning beskriver hur den 

kommunala förvaltningen och specifikt de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform 

genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Relationen mellan makt och ansvar har 

förändrats, även om det formella politiska ansvaret inför medborgarna kvarstår, har makten 

över resurser och den konkreta verksamheten förskjutits till tjänstepersoner på förvaltningsnivå 

(Montin,2007:109ff). Huruvida konsekvenserna av förskjutningen gällande bolagen ska 

betraktas som något positivt eller negativt skiljer sig åt inom forskningen och olika 

teoribildningar. En del forskare hävdar att makten är centrerad till bolagens ledning som också 
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äger kontrollen över verksamheten, vilket innebär att de förtroendevalda exkluderas från 

makten att styra verksamheten. De förtroendevaldas roll begränsas således till att utgöra en 

kontrollfunktion. Andra forskare hävdar att detta inte är något problem om tjänstepersonerna 

kontrollerar verksamheten, förutsatt att de förtroendevalda har tillräckliga kunskaper och rätt 

kompetens. Relationen mellan förtroendevalda och tjänstepersonerna ska därför präglas av 

samarbete, lojalitet och ömsesidigt förtroende annars riskerar motivationen bland 

tjänstepersonerna att sjunka (Donaldson & Davis,1991 se Svärd 2016: 81ff). 

De kommunala bolagens autonomitet har formellt sett genererats genom aktiebolagslagen 

(ABL). Lagen gör ingen skillnad på vem som äger bolaget trots att bolagen ägs av kommunerna 

och ingår i den kommunala organisationen ser ABL till att behandla bolagen som ordinära 

aktiebolag. Den rättsliga grunden är i sig en försvårande omständighet för tjänstepersonerna 

som verkar i bolagen. I praktiken innebär detta att tjänstepersonerna ska förhålla sig till två 

olika system, de förväntas leva upp till regeringsformens rättsliga och etiska principer och 

samtidigt, kommunallagen som utgör ryggraden för all offentlig verksamhet. Vidare ska 

bolagen och dess tjänstepersoner agera som ordinära aktiebolag vilket i sin tur innebär att 

medborgarna inte kan komma före uppdragsgivarna, hänsyn för konkurrenterna och 

lönsamheten (Agevall, 2005:104f).  

Intresset för de kommunala bolagen bottnar i dess unika struktur och roll; att samtidigt vara en 

del av det offentliga och privata skapar ett naturligt intresse och en nyfikenhet för hur 

verksamheterna styrs och vilka värden som vägleder tjänstepersonerna. Förekomsten av 

aktiebolag inom kommuner är visserligen inget nytt fenomen, det förekom i svenska kommuner 

redan under början av 1900-talet. Skillnaden är att det skett en dramatiskt ökning de senaste 

decennierna (Bäck m.fl. 2013:2017). År 2015 fanns totalt 1726 kommunala bolag i Sverige, 

sedan början av 1980-talet är detta en tredubbling av antalet kommunala bolag. År 2015 omsatte 

de kommunala bolagen 188 410 (mnkr), ca 200 miljarder årligen, samtidigt som de samlade 

tillgångarna inom den kommunala bolagssektorn uppgick till ca 1200 miljarder  (SCB 2015). 

Enorma tillgångar som indirekt tillhör kommunmedborgarna och är att betrakta som offentliga 

tillgångar. För kommunerna är det ekonomiskt fördelaktigt med lönsamma bolag. Ett exempel 

som ofta uppmärksammas i olika medier är hur kommuner systematiskt överför kapital från 

bolagen till kommunen (moderbolaget). År 2014 gjorde exempelvis Halmstads kommun ett 

uttag på 27 miljoner kronor från det kommunala bostadsbolaget HFAB i enlighet med 
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ägardirektivet, en förhållandevis stor summa från ett av åtta helägda bolag som Halmstads 

kommun förfogar över (hem & hyra 2015). 

Vikten av att studera tjänstepersoner i den kommunala organisationen grundar sig på flera 

saker. För det första är bolagen många till sitt antal, för det andra har den offentliga 

förvaltningen genomgått stora förändringar och för det tredje har en tjänsteperson oavsett 

position, möjligheten att utöva betydande makt och inflytande. Den traditionella synen på 

rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner i policyprocessen är många gånger 

överspelad. Detta eftersom verkligheten uppvisar en stor komplexitet och en relation i ständig 

förändring (Hysing & Olsson, 2012:30f & Hill, 2007:16&35). För bolagens del är 

rollfördelningen och arbetsuppgifterna tämligen tydliga. De kommunala bolagen regleras till 

viss del genom kommunallagen, ägardirektivet och bolagsordning. I punktform anges vilka 

spelregler som gäller och vad kommunfullmäktiges roll är. I kommunallagen står bl.a. att 

kommunfullmäktige fastställer ändamålet för bolaget, utser ledamöter till bolagsstyrelsen 

samt äger rätt att yttra sig innan bolaget fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet 

(Albrektsson m.fl. 2001:14ff). Bolagsstyrelsens funktion kan kortfattat beskrivas som  

kontrollerande i den bemärkelsen att styrelsens främsta uppgift är att se till att bolagets 

ekonomiska situation är tillfredställande samtidigt som styrelsen ska se till att bolaget arbetar 

i enlighet med ägardirektivet och bolagsordningen. Vidare behöver styrelsen även delta i 

konkreta beslut i enlighet med fastslagen arbetsordning som berör fastighetsunderhåll, 

nybyggnation, försäljning och förvärv av fastigheter (Sabo & SKL 2013). Det finns således 

ett begränsat utrymme för de förtroendevalda i bolagsstyrelsen att agera politiskt och delta i 

utformningen av den löpande verksamheten (Albrektsson m.fl. 2001). 

Ett resonemang som tydligt framträder i demokratiutredningen år 2016 är att politiker i små 

kommuner tenderar att ha större inflytande över politikens utfall. I små kommuner återfinns en 

närhet mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare som påverkar hur kommunen och de 

olika verksamheterna styrs, en närhet som är svår att uppnå i större kommuner (SOU, 2016:3 

:12ff). Det är dock högst oklart huruvida detta även gäller kommunala aktiebolag, avsaknaden 

av empiriska studier och jämförelser mellan stora och små kommuner rörande bolagens 

styrning hindrar därför en sådan slutsats. Mycket tyder dock på att det inte existerar skillnader 

mellan stora och små kommuner rörande bolagens styrning. Vilket dels kan förklaras utifrån 

ägardirektivet och bolagsordningens väldefinierade arbetsdelning och styrdokumentens 

juridiska prägling. I en del mindre kommuner har NPM -reformerna inte varit lika långtgående 
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som i stora och medelstora kommuner (Bäck, 2013:216, Montin, 2007:116). För att utesluta 

frågetecken och eventuella tvivelaktigheter i vilken utsträckning bolagen i den här studien 

berörts av NPM reformerna, undersökts två kommunala bolag i två större kommuner. 

 

New Public Management reformerna  i kombination med att det inom offentlig förvaltning 

länge pågått en professionaliseringsprocess, har inneburit att demokrativärdena fått stå tillbaka 

mot en allt större fokusering på kostnadseffektivitet (Agevall, 2005: Hall, 2012: Almqvist, 

2006). Politik som prioritering och fördelning av värden finns på olika nivåer. Som tidigare 

nämnt har detta blivit möjligt eftersom de förtroendevalda i en NPM inspirerad organisation 

förväntas sätta upp mål vilket i sin tur erbjuder tjänstepersoner ett stort handlingsutrymme att 

formulera det exakta innehållet och organisera verksamheten (Montin, 2007:130ff). För 

bolagen utgör just ägardirektivet och bolagsordningen det övergripande politiska målet. 

Tjänstepersoner har således en betydande makt att initiera beslut, formulera och prioritera i den 

egna verksamheten ( Hysing & Olsson,2012: 23f). 

 

3. Problemformulering 

De kommunala bolagen anses vara ett uttryck för kommunernas professionaliserings- och 

kommersialiseringssträvanden genom en marknadsanpassning (Norlin i Rombach (red),  2005: 

169f). Detta medför att konflikten mellan olika värden tenderar att bli mer påtaglig i kommunala 

bolag  jämfört med verksamheter som drivs i förvaltningsform. Bolagen möter förväntningar 

och värden från två olika områden; det offentliga och det privata. Vidare förväntas bolagen 

bedrivas i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, som sammantaget ställer krav på värden som affärsmässighet, 

samhällsnytta, till lönsamhet och boendeinflytande. Motstridigheten mellan offentliga  värden 

och privata värden är således en realitet som både tjänstepersoner och politiker dagligen möter 

och förmås hantera (Erlingson m.fl,2015:555f & Svärd, 2016:25f). Att de kommunala bolagen 

förväntas agera affärsmässigt, vara lönsamma samt kostnadseffektiva, i kombination med att 

verksamheterna styrs av aktiebolagslagen och EU-lagstiftning, innebär att bolagen neutraliseras 

i förhållande till övriga aktörer som verkar på samma marknad (Erlingsson mfl,2015:561). Ett 

problem som mycket av forskningen pekar på är att bolagen bedrivs just i aktiebolagsform, det 

innebär att de kommunala bolagen i juridisk mening likställs med vilket privat företag på 

marknaden som helst. Forskningen visar vidare att detta medför komplikationer för 
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transparensen, rättssäkerheten och möjligheten till inflytande och insyn (Erlingsson m.fl., 

2015:559f). År 2011 förtydligades lagstiftningen för kommunala bolag genom ett EU direktiv. 

Bolagen blev då tvungna att agera utifrån affärsmässiga principer och av sina ägare 

(kommunen) åläggas marknadsmässiga avkastningskrav. Vidare begränsas statens och 

kommunernas möjligheter att subventionera och rikta ekonomiskt stöd till bolagen eftersom det 

skulle riskera att snedvrida konkurrensen gentemot privata aktörer. Marknadsanpassningen är 

därför inbyggd i lagstiftningen (Kommittédirektiv, 2013:68). 

 

Att kommuner bolagiserar välfärdstjänster är på intet sätt något nytt. Kommuner har drivit 

aktiebolag i över ett sekel. Det nya i sammanhanget är dels att bolagen blivit fler - men även att 

bolagiseringen sträcker sig över ett större område. Vård -och omsorg, lokaltrafik samt 

turism/besöksnäringen är nya exempel på verksamheter som kommuner ofta bedriver i 

aktiebolagsform (Bäck, 2013:217). Omfattningen och utbredningen aktualiserar frågan om 

vilka värden som präglar tjänstepersoners arbete, något som skapar behov av ett systematiskt 

sökande efter empiri. 

 

Kan vårt offentliga etos bolagiseras bort?  
Forskningen om värden i offentlig förvaltning gör ingen skillnad på kommunala bolag och 

traditionella förvaltningsverksamheter. Kommunala bolag placeras därför inte utanför teorin 

och forskningen om vad offentlig verksamhet är, bör vara och hur tjänstepersoner som arbetar 

på uppdrag av medborgarna förväntas agera. Vårt offentliga etos, demokrati- och 

ekonomivärden samt viktningen av värdena utgör en naturlig del i en offentlig tjänst (Lundquist 

i Rothstein (red) 2014:111f). Vidare förutsätter detta att verksamheterna  uppbärs av strukturer 

och normer som tillåter och möjliggör för tjänstepersoner att agera i enlighet med vårt offentliga 

etos. Hur kommuner väljer att organisera en viss verksamhet är inte bagatellartat. Kommunala 

bolag och kombinationen av offentligt och privat tenderar att försvåra för tjänstepersoner att 

avgöra var det offentliga slutar och det privata börjar. Vidare  kan detta medföra konsekvenser 

för hur tjänstepersoner uppfattar den egna verksamheten, dess syfte och mål. Kommunala 

aktiebolag bedöms dessutom försvåra möjligheten att avgöra vilka värden som ska beaktas, 

vilket därmed blir en nackdel för de mer svårfångade och abstrakta demokrativärdena som till 

skillnad mot ekonomivärdena inte är lika konkreta (Lundquist, 2005:3f). 

Betydelsen av vilka värden som präglar offentlig verksamhet förblir således aktuellt oavsett 

driftsform. År 2016 fattade majoriteten i Höganäs kommun  ett beslut om att bolagisera stora 
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delar av socialtjänstens verksamhet, som tidigare bedrevs i förvaltningsform (Helsingborgs 

dagblad, 2016). Även om det innebär förändrade förutsättningar, kvarstår faktumet att 

verksamheten tillhör det offentliga.  Demokrati- och ekonomivärden genom vårt offentliga etos 

är en inbyggd mekanism i det offentliga och kan således inte bolagiseras bort, paradoxalt nog 

kräver organisationsformen och det faktum att bolaget verkar på en marknad,  att  

ekonomivärdena prioriteras (Agevall, 2010:104). 

 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att genom en enkätundersökning undersöka, beskriva och analysera hur 

demokrati- och ekonomivärden förhåller sig bland chefstjänstepersoner i utvalda kommunala 

bolag. Vidare kommer även ägardirektiv och bolagsordning för respektive bolag att vara 

föremål för en kvalitativ innehållsanalys med syftet att identifiera ekonomi- demokrativärden 

som uttrycks i dokumenten, explicit och implicit. Resultatet kommer att redovisas och 

analyseras utifrån hypotesen att politisk majoritet inte bidrar till någon skillnad i resultatet 

mellan bolagen, dvs. oavsett politisk majoritet, påverkas inte utfallet av resultatet. 

 

Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig chefstjänstepersonerna i respektive bolag till påståenden formulerade 

utifrån demokrati- och ekonomivärden, dvs. vilka värden framträder? 

 

2.Vilka värden framträder i respektive ägardirektiv och bolagsordning?  

  

3. Har politisk majoritet någon betydelse för utfallet av resultatet?  

 
3.1.1 Avgränsning 
 

Ett antal avgränsningar har varit nödvändiga att göra. Till att börja med är uppsatsen en 

flerfallstudie av två medelstora kommuner och därigenom två kommunala bostadsbolag som är 

verksamma i respektive kommun. Enkätrespondenterna utgörs av chefstjänstepersoner. Det 

innebär att de verkställande direktörerna för respektive bolag inte tillhör målgruppen. Vidare 
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innebär det även att personal som arbetar ute i verksamheten, receptionister, montörer, 

fastighetsskötare etc. inte heller tillhör målgruppen. Skälet till urvalsavgränsningen är att 

tidigare forskning  varit inriktad och visat ett särskilt intresse för förvaltningschefer, 

kommunchefer och VD:ar, detta  motiverar därför uppsatsens något vidgade målgrupp.  

 

Innehållsanalysen innehar även den en avgränsning i form av att dokumenten som analyseras 

består av ägardirektiv- och bolagsordning för respektive bolag. En avgränsning som innebär att 

uppsatsen  fokuserar på de dokument som utgör en central del i bolagen och som fungerar som 

ägarens (kommunens) styrningsdokument . Värt att nämna är att kommunala aktiebolag även 

fastställer affärsplaner för att beskriva verksamhetens affärsidé samt mål och syfte. 

Affärsplaner är dock väldigt omfattande, visionära och inte lika kärnfulla som ägardirektiv- och 

bolagsordning. Affärsplaner skall dessutom utgå från ägardirektivet och bolagsordningen, 

dokument som just är en del av uppsatsen (SKL, 2006).  

 
3.1.2 Disposition 
 

I inledningen och vidare i problembilden beskrivs uppsatsens problem, syfte och 

frågeställningar. I bakgrundsbeskrivningen  kommer en redogörelse för en del centrala 

processer som sätter problemformuleringen i en större kontext. Vidare kommer en kort 

beskrivning om utvecklingen av den offentliga förvaltningen, NPM  samt uppkomsten och 

utvecklingen av kommunala aktiebolag att återges under bakgrundsdelen. 

 

Därefter kommer en presentation av  tidigare forskning och i synnerhet tidigare studier som är 

relevanta för uppsatsens ämne och problemformulering. 

 

I avsnitt 6 redogör jag för det teoretiska ramverket som också ligger till grund för 

operationaliseringen av värden. I teoriavsnittet är det främst  Lennart Lundquist offentliga etos 

som är utgångspunkten, Lundquist teori kompletteras även med olika teoretiska 

tjänstepersonsideal. 

 

I avsnitt 7 redogör jag för val av metod, urval, material samt en konkret beskrivning av 

operationaliseringen av demokrati- och ekonomivärdena. 
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Enkätundersökningen kommer att redovisas separat. Detta innebär att resultatet från bolagen 

kommer att sammanställas och redovisas i ett stapeldiagram. Innehållsanalysen kommer att  

redovisas på samma sätt som enkätsvaren och förekomsten av värden kommer att kvantifieras 

i tabeller.   

 

I resultatdelen kommer resultatet att jämföras, kommenteras och analyseras.. Därefter kommer 

resultatet löpande att analyseras och jämföras mellan bolagen (Kommun S och Kommun B) . 

Konkreta citat från respektive ägardirektiv och bolagsordning kommer att redovisas och 

diskuteras. Enkäten och resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen i sin helhet, kommer 

att bifogas som bilaga. 

 

4. Bakgrund 

 Litteratur inom området visar att utvecklingen de senaste decennierna bl.a. förändrat 

rollfördelningen i policyprocessen, stärkt professionaliseringen och även förändrat 

maktrelationen mellan politiker och tjänstepersoner (Hill, 2007:256ff, Hall, 2012:299f) .  

 

Med inslag av exempelvis entreprenad, kostnadseffektiviseringar, mål-och resultatstyrning, 

privatiseringar, bolagisering samt beställar-och utförarmodeller har den kommunala 

förvaltningen genomgått  förändringar som tydligt visar på en ökad  marknadsanpassning 

(Westerberg & Vifell, 2013: 31ff). Parallellt med den ökade marknadsanpassningen i den 

kommunala förvaltningen har tjänstepersonernas makt i kommunpolitiken succesivt stärkts 

över tid. En förklaring torde vara omorganiseringen av den kommunala förvaltningen och 

införandet av mål-och resultatstyrning (SOU, 2016:5:313f).  Beträffande kommunala bolag 

garanteras förtroendevalda till viss del ett politiskt inflytande i enlighet med kommunallagen, i 

form av ett övergripande och strategiskt ansvar, möjligheten  att styra den löpande 

verksamheten är således begränsat (Erlingsson m.fl. Rapport 2014:6:21ff).  

Vidare innebär detta att tjänstepersoner har en betydande makt att utforma politiken. Oavsett 

om verksamheten är ämnad att tillhandahålla bostäder, el eller vatten är det att betrakta som 

politiska aktiviteter som berör och påverkar kommunens utveckling och kommuninvånarna i 

högsta grad (Agevall, 2005:108ff).  
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4.1 Offentlig förvaltning - en historisk tillbakablick 
 

Sedan 1950-talet har kommunerna i olika etapper minskat från ca 2500 till dagens 290 

kommuner. Kommunsammanslagningarna genomfördes bl.a. i syfte att skapa bättre 

förutsättningar att genomföra och förverkliga de välfärdspolitiska reformerna samt skapa 

ekonomiskt robusta enheter anpassade för näringslivet och urbaniseringstrenden (Montin, 

2007:10). Fram till mitten av 1950-talet arbetade inte tjänstepersoner i svenska kommuner, de 

förtroendevalda förväntades sköta allt från beredning till implementering på egen hand. 

Tjänstepersoner inom den kommunala förvaltningen tillkom i takt med att de kommunala 

uppgifterna och ansvaret över välfärden utökades (Norell 1989 se Lennqvist Lindén, 

2010:30ff). Kommunsammanslagningarna innebar vidare en ökning  i genomsnittskommunen 

från 1500 till 29 000 invånare (Almqvist, 2006:9). Under 1970-talet höjdes kraven om 

personalinflytande och företagsdemokrati. Den offentliga sektorn skulle föregå med gott 

exempel gentemot marknaden, vilket bl.a. genererade införandet av medbestämmandelagen 

(MBL). Ett forum för fack och arbetsgivare skapades i syfte att öka personalinflytandet och 

öppna upp för diskussioner innan förändringar genomförs i de olika kommunala 

verksamheterna.  

 

Den kommunala verksamheten expanderade kraftigt under 1970-talet och antalet anställda 

fördubblades på bara ett par år (Almqvist,2006:10).  Ett vanligt mått på den offentliga sektorns 

storlek är de offentliga utgifternas storlek i relation till BNP. År 1950 utgjorde den offentliga 

sektorns utgifter 25 procent av BNP under början av 1980-talet var det 65 procent av BNP. Ett  

vedertaget sätt att tydligare illustrera den offentliga sektorns expansion under drygt två 

decennier (Forssell 1999).  

 

Det dröjde inte länge innan man började ifrågasätta tjänstepersonernas allt större inflytande i 

den kommunala politiken. En av orsakerna var just effekten av kommunsammanslagningarna 

som innebar färre förtroendevalda. Detta ansågs vara ett problem som tenderade att 

underminera den representativa demokratin på lokal nivå, det talades då om ett 

tjänstemannavälde. Detta mynnade ut i att man i 1977 års kommunallag gav kommunerna rätt 

att införa lokala kommundelsnämnder i syfte att stärka de förtroendevaldas roll och 

maktutövande, problemet var då för lite demokrati och för svag politisk styrning (Montin, 

2007:10f).   
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Under 1980-talet blev det precis tvärtom det kan nästan liknas vid en vågskål och en dragkamp 

mellan politisk detaljstyrning och förespråkare av målstyrning. 1980-talet präglades av en tid 

då managementidéerna fick genomslag. Demokratisering genom decentralisering i form av ett 

stärkt kommunalt självstyre kom plötsligt att handla om decentralisering och delegering av 

makt och inflytande genom målstyrning. Politiker förväntades inte engagera sig i detaljfrågor 

utan istället överlämna detta till professionen (Montin, 2007:12f, Almqvist, 2006:11f). Kraven 

på effektivitet och ekonomisk styrning innebar dels att ekonomi och styrning blev synonymt, 

men även överordnat i den kommunala organisationen. Samtidigt förflyttades succesivt mycket 

av den politiska aktiviteten från  forum med politiker, till chefer och andra administrativa 

tjänster (Montin, 2007:108f). Diskussioner under 1970-och 1980-talet om att stärka den 

kommunala demokratin kom istället att handla om kritiken av den kommunala byråkratin. 

Politisk detaljstyrning ansågs vara orsaken till att den kommunala förvaltningen bedrevs 

ineffektivt och orsakade alldeles för stora offentliga utgifter (Montin, 2007:12). Sammantaget 

var den offentliga förvaltningen starkt kritiserad och ifrågasatt,  lösningen kom att kallas för 

NPM. 

 

4.1.2 New Public Management och Ekonomismen 
 

Relationen mellan politik och förvaltning har länge varit föremål för forskning och alltjämt tar  

forskningen sin utgångspunkt i den process som anses ha förändrat svensk offentlig förvaltning 

i grunden. 1980-talets NPM reformer beskrivs ofta som en internationell reformtrend som 

opererat i västerländska stater och påverkat utformningen och styrningen av förvaltningar på 

olika nivåer. Även om filosofin har rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden har det i tidigare 

forskning konstaterats att det under 1980-talet skapades förutsättningar för management 

reformer i Sverige (Montin,2007:118f). NPM är en företagsinspirerad filosofi om styrning och 

ledning av offentlig förvaltning. NPM betonar vikten av resultat- och målstyrning samt 

ekonomiska värden som essentiella. Reformerna tar sig inte enbart uttryck genom fysiska och 

organisatoriska förändringar, NPM har förändrat tankesättet hos både politiker och 

tjänstepersoner samt de mekanismer som avgör hur offentlig service ska organiseras och möta 

medborgare (Hall, 2012:28ff). 

 

Parallellt med management och marknadsorienterade reformer har en ny samhällsstyrning vuxit 

fram, på engelska kallad för governance. Denna styrningsmodell bygger på att flera aktörer är 
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inblandade i samhällsutvecklingen och utformandet av politiken. När problem ska adresseras 

och vidare lösas görs det genom ett interaktivt och ömsesidigt samspel mellan olika aktörer. 

Dessa kan vara konsulter, företagare, politiker, tjänstepersoner och intresseorganisationer som 

alla är delaktiga i processen. Governance ser följaktligen till att olika intressen får möjlighet att 

delta i samhällsutvecklingen, något som bl.a. anses stärka legitimiteten (Montin & Hedlund, 

2009 7ff & 28f).   

 

Åttiotalet kan kortfattat beskrivas vid att kommunerna fick ett ökat ansvar att organisera och 

bedriva verksamheten, det ökade ansvaret medförde även reellt minskade statsbidrag vilket 

innebar att många kommuner började få en prekär ekonomisk situation. Medborgarnas krav och 

förväntningar på offentlig service avtog dock inte, svaret blev därför kostnadseffektivisering 

och konkurrensutsättning som ett sätt att minska utgifterna (Montin, 2007:12f, Almqvist, 

2006:13f). Den offentliga sektorns enorma expansion under 1960-70talet  krävde ett mycket 

stort skatteunderlag, för att dels klara av den löpande verksamheten i kommunerna men även 

täcka löneökningarna. Managementreformer i form av kostnadseffektivitet och rationalitet kom 

därför inte som en överraskning utan istället som en naturlig följd av den offentliga sektorns 

expansion (Hall, 2012:73f). NPM idéerna intensifierades således under slutet av 1980-talet, Stig 

Montin skriver i moderna kommuner 2007 att konsulter och andra reformivrare turnerade runt 

i kommunerna och argumenterade för bland annat, en tydligare uppdelning mellan politik och 

produktion (beställar- utförarmodeller), avregleringar, kostnadseffektiviseringar,  

konkurrensutsättning samt mål-och resultatstyrning (Montin,2007:119f). Det var alltså inte 

självklart att NPM idéerna skulle få utrymme inom offentlig förvaltning, det krävdes en tids 

övertalning och målmedveten strategi av förespråkarna. NPM som förvaltningsdoktrin anses 

vara anledningen till ekonomismens utveckling, ekonomismen är ett samlingsbegrepp för de 

förändringar och värden som inneburit att den offentliga sektorn organiseras genom en företag- 

och marknadsliknande styrning. Ekonomismen har gjort att den offentliga förvaltningen gått i 

en riktning där ekonomivärdena i större utsträckning blivit framträdande (Lundquist 1998 

137f). 

 

I DN debatt 2015 efterfrågar  Louise Bringselius docent och förvaltningsforskare vid Lunds 

universitet en nyanserad debatt om NPM. Bringselius skriver att NPM inte kan behandlas som 

ett paradigmskifte och en entydig idé, som kan liknas vid ett färdigt paket som alla kommuner 

kan applicera. Det handlar snarare om sju tydliga doktriner som på olika sätt är möjliga att 

införa i offentlig förvaltning. Det handlar bl.a. om att privat sektor är en förebild, ekonomisk 
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återhållsamhet, konkurrens samt att förvaltningsmyndigheter ska ledas av opolitiska 

förvaltningschefer med betydande handlingsutrymme (Bringselius, DN debatt, 2015). 

Bringselius har naturligtvis rätt i den bemärkelsen att NPM inte är ett färdigt paket som alla 

kommuner och förvaltningar kan anta och införa. Tidigare forskning visar dessutom att 

förekomsten och graden av NPM reformer varierar beroende på kommun. 

Landsbygdskommuner tillhör de som enbart genomfört NPM reformer i ringare omfattning, till 

skillnad från större kommuner (Montin, 2007:116). Dock föreligger inget hinder att 

sammanfatta NPM som en företag-och marknadsorienterad reformtrend, eftersom samtliga 

doktriner utgör kärnan i marknadsbaserade företag. Det handlar både om att den praktiska 

verksamheten organiseras som privata företag men även ett förändrat språkbruk (Hall, 

2006:29f). Kundbegreppet är ett tydligt exempel, kommuninvånare och medborgare 

transformeras till kunder, som inom den offentliga verksamheten ska kunna påverka, välja och 

således välja bort bland konkurrerande aktörer inom den offentliga sektorn. Flertalet forskare 

menar dock att kundorienteringen kolliderar med iden om den politiskt aktive medborgaren 

som uppbärs av både rättigheter och skyldigheter att delta i det politiska samtalet (Abrahamsson 

& Agevall, 2009:38).  

  

På Kommunal nivå handlar det idag bl.a. främst om fem utmärkande drag i relation till 

införandet av NPM. 1. Kommunerna bildar aktiebolag 2. Beställar-/utförarsystem 3. Resultat-

och målstyrning präglar verksamheternas sätt att organiseras och styras, 4. Uppdelning mellan 

politik och förvaltning 5. Språket förändras; kunder, flexibilitet, kvalitetssäkring, valfrihet 

(Almqvist, 2006 54ff). Lennart Lundquist skriver återkommande i boken Demokratins väktare 

om betydelsen av  politisk demokrati, som han delar upp i två spår. Substanskrav och 

processkrav, för att den offentliga förvaltningen ska betraktas som demokratisk krävs att både 

substans- och processkraven är uppfyllda. Det innebär kortfattat att den offentliga 

förvaltningens åtgärder ska föregås av öppenhet, medborgardeltagande och en korrekt process 

(Lundquist 1998:90f). En förutsättning är då att politik och förvaltning inte uppdelas, här 

återfinns därför en motsättning mellan NPM å ena sidan och politisk demokrati å andra sidan. 

NPM syftar just till att separera politik och förvaltning i sådan utsträckning att möjligheten att 

påverka politikens utflödessida begränsas. Istället förväntas kommuninvånare som kunder ha 

inflytande över den verksamhet de för tillfället är en del av och nyttjar (Agevall, 2005:22 Hall, 

2012:35). 
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Resultat- och målstyrning anses innebära en sorts maktförskjutning och delegering av makt 

över utformningen och innehållet. Det betyder att förtroendevalda politiker sätter upp målen 

för verksamheten och att tjänstepersoner med ett betydande handlingsutrymme avgör hur målen 

ska uppnås, det skapas därför ett fokus på slutprodukten och utfallet. Vidare innebär det att 

politiker förväntas fokusera på målen och inte medlen, tjänstepersonerna förväntas 

återrapportera, utvärdera och informera om resultatet av insatserna. Tjänstepersoner utvärderar 

således ofta de insatser de själva utformat (Bengtsson, 2010: 74,123).  

 

NPM har inneburit förändrade, nya och många gånger tvetydiga krav på tjänstepersoner. För 

verksamheter som placeras mellan det offentliga- och privata som kommunala aktiebolag, kan 

kraven upplevas som motstridiga vilket skapar en komplex situation för de tjänstepersoner som 

verkar inom bolagen (Christensen och Lægreid, 2010:4f).   

 

4.1.3 Kommuner bolagiserar 
De kommunala bolagen fick sitt genombrott med 1991 reviderade kommunallag (KomL), 

förändringen skapade förutsättningar för kommunerna att i större utsträckning organisera 

nämnder och verksamheter. Olika former av bolagisering började växa fram och är idag en 

naturlig del i en kommunal organisation (Montin, 2007:120ff). Den offentliga förvaltningens 

marknadsanpassning har resulterat i att kommuner valt att bedriva en del verksamheter i 

aktiebolagsform. Även om kommuner redan innan New Public Managements intåg bedrev 

bolag  visar statistiken att antalet kommunala bolag ökat dramatiskt sedan slutet av 1970-talet 

(SCB, 2015). Kommunala bolag anses vara ett effektivt sätt att ytterligare förstärka och 

tydliggöra resultat- och målstyrningen i nästan autonoma bolag, samtidigt som kommunerna i 

en marknadsorienterad kontext fullföljer sina åtaganden (Erlingsson m.fl. 2015:556). 

Kommunala bolag är inom forskningen mer känt för att gå under namnet hybridorganisationer. 

Det är verksamheter som befinner sig både inom det offentliga och privata, detta eftersom 

företagen styrs och ägs av det offentliga genom ägardirektiv och aktier men verkar på en 

marknad (Kickert 2001, 136ff). 
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These organizations are expected to function like businesses: to be efficient, customer driven, 

and client oriented. Yet, they perform tasks that are inherently public. In other words, they are 

supposed to act as if they were situated in the private sphere, while at the same time remain 

within the public sphere (Kickert, 2001:137) 

Kickert argumenterar således för att hybridorganisationer innebär förändrade spelregler, 

drivkrafter och mål. Effektivitet och kundorientering blir vitalt i hybridorganisationer som 

verkar på en marknad. Just för att bolagen befinner sig mellan det offentliga och privata finns 

en överhängande risk att ekonomivärdena överskuggar demokrativärdena. Enligt Kickert finns 

det särskilda normer, värden och kulturer som kännetecknar privat respektive offentligt, vilket 

gör hybridorganisationer problematiska (Kickert, 2001:143ff). Fler forskare ställer sig även 

frågande till hur ekonomiska värden som effektivitet och vinst kan vara förenligt med offentlig 

etik, rättssäkerhet och insyn (Erlingson m.fl. 2015:556).  

Varför skapar kommuner hybridorganisationer?  

Det är en komplex fråga som länge varit föremål för forskning och som inte kan besvaras 

entydigt. Fastighets- och energibolag samt vatten och avloppshantering har i regel alltid 

bedrivits i bolagsform, varför existensen av den här typen av bolag också har traditionella 

förklaringar. Av de mer substantiella förklaringarna är tydligare resultatansvar, kortare 

beslutsvägar och en friare personalpolitik fördelar som förklarar bildandet av 

hybridorganisationer (Erlingsson, 2014:10f).  

Ytterligare motiv till varför kommuner upprättar kommunala bolag är att skapa autonomitet, 

vilket möjliggör för kommuner att dra nytta av de egenskaper som bolagisering medför 

(Ringkjøb mfl, 2008:18f). Hybridorganisationerna utgör en fristående och specialiserad enhet 

som gör det möjligt för bolaget att enbart fokusera på kärnuppgiften. Varför andra 

organisationsformer inte tycks vara lika attraktiva som aktiebolag är att bolagen även möjliggör 

en professionell och effektiv drift. Flexibla anställningar, kontroll över rekryteringsprocessen 

och egen marknadsföring är något som bolagen med dess organisationsflexibilitet drar nytta av 

(Ringkjob m.fl, 2008:28f).  

Även om bolagisering är vanligt förekommande i svenska kommuner som en del av en 

marknadsanpassning, är det långt ifrån ett okontroversiellt fenomen. Svenskt Näringsliv som 

företräder ca 60.000 företag i Sverige har återkommande i artiklar och rapporter kritiserat 
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kommunerna för att bedriva offentlig finansierad verksamhet på en konkurrerande marknad. 

Svenskt näringslivs kritik kan sammanfattas vid att kommunala bolag snedvrider konkurrensen, 

det betyder att kommuner direkt missgynnar privata näringsidkare. En annan kritik handlar om 

att de kommunala bolagen innehar fördelar i form av förmånliga lånevillkor, något som privata 

företag saknar (Laurent, 2007, SN rapport). 

Kommunala bolag och korruption  

Aktiebolag inom den kommunala organisationen har även bidragit till att hålla diskussionen 

om korruption och maktmissbruk levande. Det senaste decenniet har det i enbart Göteborg 

uppdagats flera korruptionshärvor. Nyligen avslöjades att en högt uppsatt chef i Göteborgs stad  

tecknat ett avtal värt flera miljoner med ett företag som han kort därefter blev chef för. Så sent 

som i februari 2017 avslöjades en muthärva i Malmös kommunala bostadsbolag, en högt 

uppsatt tjänsteperson tillika upphandlingsansvarig hade fått sin villa renoverad av ett företag 

som tjänstepersonen medvetet favoriserat i anbudsförfarandet (Säfvenberg, 2017 och Persson, 

2017). 

Detta är två exempel på hur offentliga tjänstepersoner tydligt brutit mot förvaltningsetiken, 

lagen och allmänintresset- för egen vinning. Den senaste tidens avslöjanden har resulterat i att 

allt fler kritiska röster börjat ifrågasätta kommunernas näringsverksamhet. I Göteborgsposten 

hävdar Inga-Britt Ahlenius, att de kommunala bolagen utgör en grogrund för korruption och 

föreslår två konkreta åtgärder. Ahlenius efterfrågar en ny kommunallag som tydligt reglerar 

kommunala verksamheter och samtidigt förtydligar ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstepersoner. I avvaktan på en ny kommunallag föreslår Ahlenius att kommunerna ser över 

och avvecklar sina bolag (Ahlenius, 2017 GP). 

Inom korruptionsforskning talas det ofta om en frestelsekultur inom offentlig förvaltning, en 

kultur som påverkats och förstärkts av NPM-reformer (Andersson m.fl, 2010:205ff). 

Organisationsförändringar som medfört att kommuner i större utsträckning strävar efter att 

efterlikna privata företag har gjort att mycket av det som kommunerna tidigare skött inom 

organisationen nu sköts av konsulter och företag. Ett generellt problem är att denna 

uppgiftsförskjutning inte kompenserats med bättre kontroll- och granskningssystem.  

Hybridorganisationeras kombination av autonomi, krav på lönsamhet, kostnadseffektivitet och 

marknadsanpassning aktualiserar åter frågan om vårt offentliga etos och tjänstepersoner som 
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demokratins väktare. Tjänstepersoners vilja och benägenhet att slå larm om oegentligheter och 

maktmissbruk menar Lundquist kännetecknar en god förvaltning där ämbetskurage är helt 

centralt. Om ämbetskuraget ska frodas krävs att verksamheterna bl.a. garanterar tjänstepersoner 

ett skydd mot repressalier samt trygga arbetsvillkor, god löneutveckling, autonomi gentemot 

ledningen och en stark känsla av ansvar och mod inom organisationen (Lundquist, 1998 125f). 

 

5. Tidigare forskning 

Tidigare forskning i offentlig förvaltning är mångfacetterat och intar olika utgångspunkter och 

infallsvinklar. Det är ett brett fält där forskare väljer att studera olika delar av den offentliga 

förvaltningen. En del forskare väljer att studera värden och tjänstepersoner utifrån 

policyprocessens olika steg, medan andra uppehåller sig vid tjänstepersonernas roll i politikens 

outputsida. Jag bedömer att det finns få studier kopplat till kommunala bolag och  vilka värden 

som framträder i kommunala aktiebolag. Tidigare forskning inom området domineras av 

perspektiv som exempelvis korruptionsrisker, kommunernas styrning av bolagen, 

styrelsearbetet  och VD-rollen (se Agevall, 2005, Thomasson 2009, Svärd 2016; Erlingsson 

m.fl. 2014). Varför jag ämnar bidra med kunskapen om hur Demokrati- och ekonomivärden 

framträder i styrdokument men även vilken inställning chefstjänstepersoner har till olika 

påståenden baserat på demokrati- och ekonomivärden. Givet att tjänstepersoner har resurser 

och makt att förändra och utveckla verksamheten är det av stor betydelse att undersöka 

målgruppens attityder till påståenden som bl.a.  handlar om medborgerligt inflytande, 

lönsamhet och etiska dilemman.  

Den forskning som finns att tillgå och som berör kommunala bolag specifikt,  är i stora drag  

enig om att åtskilliga värden  präglar offentliga verksamheter (Thomasson, 2009, Erlingsson, 

2015, Vifell & Westerberg, 2013). Ofta framställs kommunala hybridorganisationer som 

problematiska baserat på att de just är hybridorganisationer som verkar mellan det privata och 

offentliga. De kommunala bolagen som konstruktion anses vara oförenliga med offentliga 

rättsliga och ekonomiska principer (Kickert, 2001:144f). Tina Nabatchi doktor i offentlig 

förvaltning vid Syracuse University, hävdar att värden  inte behöver konkurra i varje 

situation. Ett exempel är när en åtgärd syftar till  att maximera allmänintresset men innebär  

att en grupp  missgynnas. I syfte att erhålla legitimitet för åtgärden  kan legitimeten uppnås på 
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olika sätt genom olika kategorier av värden, legitimiteten kan uppnås genom att  medborgarna 

tillåts deltaga i processen. Åtgärden kan även vara legitim  utan medborgarnas deltagande, om 

åtgärden är rättssäker och  följer rättsliga principer. Ur ett marknadsperspektiv kan 

legitimiteten uppnås genom att åtgärden just är  kostnadseffektiv (Nabatchi, 2011 2 & 24ff). 

Slutsatser som handlar om att forskningen inte bör definiera och påtvinga standardiserade 

värden som ska gälla i varje situation. Kritiken grundar sig i att den individuella etiken är 

viktig och vägleder anställda i offentlig förvaltning att agera korrekt. Offentliga verksamheter 

ska därför inte vara styrda av förutbestämda värden. Tjänstepersoner ska snarare vägledas av 

etiska riktlinjer, vilket i sin tur ger upphov till värden (MacCarthaigh, 2008: 7ff). Andra 

forskare är noga med att definiera vilka värden som ska prägla offentliga verksamheter 

samtidigt som det medborgerliga deltagandet anses vara givet för legitimiteten. Den senaste 

demokratiutredningen fastslår detsamma. Det kommunala självstyrets legitimitet grundar sig 

på demokratiska principer, grundidén med det kommunala självstyret är att beslutsfattarna ska 

vara nära till hands. Medborgarnas rätt att delta, utkräva ansvar och påverka politiken ska 

därför också uppfyllas i större utsträckning (SOU, 2016:5: 412f). 

Professor Michael W. Spicer, skriver i en rapport att det existerar en värdepluralism i offentlig 
sektor. Värden kan komma i konflikt och kräver både ett rättsligt tänkande men även ett 
procedurtänkande där den enskilde tjänstepersonens moral och självkännedom är avgörande. 
Spicer menar inte att tjänstepersoner ska agera i egenintresse, dock kommer en god 
självkännedom och moral förmå tjänstepersonen att ta hänsyn till proceduren (Spicer, 2009). 
Resultatet från andra studier visar att offentlig anställda agerar utifrån rådande kultur där 
etablerade värden redan återfinns. Bristen på medvetenhet och att verksamheten i praktiken 
präglas av specifika värden förklaras av att värden inte diskuteras och problematiseras på 
arbetsplatsen (MacCarthaigh, 2008).  

I den konstruktiva delen föreslår Spicer att tjänstepersoner inom offentlig förvaltning ska 

vägledas av både rättsliga principer, d.v.s. det som lagar och bestämmelser föreskriver, men 

även ett kontradiktionstänkandet för att ta itu med värdekonflikter. Kontradiktion inom 

juridiken innebär att ingen får dömas och att beslut inte får  fattas om den som berörs aldrig ha 

fått tillfälle att yttra sig. Utan en korrekt process där exempelvis medborgare inkluderas, kan 

inte substansvärdena anses vara uppfyllda. Detta ställer höga krav på att processen är öppen, 

ömsesidig, ansvarsfull och möjliggjort en dialog (Spicer, 2009, Lundquist, 2014: 124).  
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I en artikel författad av fem forskare konstateras att kommunala bolag medför implikationer för 

granskning ,ansvarsutkrävande och demokrati. Ett problem som  dominerar forskningen av 

kommunala bolag. Tidigare studier har även ställt frågan till förtroendevalda om det 

överhuvudtaget är lämpligt att kommuner driver aktiebolag.  

Bland kommunfullmäktigeledamöter  återfinns en större skepsis till att kommuner driver 

aktiebolag, desto positivare är de ledamöter som har ett engagemang och  sitter i en eller flera 

bolagsstyrelser. Engagemanget i en bolagsstyrelse tycks därför påverka  helhetsattityden 

(Erlingsson mfl, 2015: 577f). 

 

Ett exempel på hur ekonomi- och demokrativärdena kan hamna i konflikt i ett kommunalt bolag 

är det faktum att styrelseledamöter och tjänstepersoner begränsas i vilken utsträckning de får 

uttala sig om bolagets verksamhet, många strategiska frågor och beslut är omgärdade av 

affärssekretess i enlighet med sekretesslagen. Konsekvensen blir att medborgarnas möjligheter 

till insyn och ansvarskrävande begränsas (Erlingsson m.fl. 2015). Något som förtroendevalda i 

en undersökning uppfattar som ett stort problem, eftersom en klar majoritet av de tillfrågade  

medger att insyn och granskning försvåras när verksamheter bedrivs i aktiebolagsform 

(Erlingsson m.fl., 2015: 572). 

 

Mycket av forskningen behandlar således bolagiseringens konsekvenser i form av försämrad 

insyn och ansvarsutkrävande, andra studier handlar om ansvarsfördelningen mellan politiker 

och tjänstepersoner med utgångspunkt från bolagens styrsystem (Thomasson, 2015 & 2011, 

Kickert, 2001) Anna Thomasson, forskare vid Lunds universitet har publicerat åtskilliga 

artiklar, rapporter och studier om kommunala hybridorganisationer. I en studie från 2009 

konstaterar Thomasson att hybridorganisationer i sig, bäddar för en tvetydighet som innebär 

komplikationer för verksamhetens struktur och styrning. Verksamheter som verkar inom både 

det offentliga och privata är konstruerade att möta systematiska intressekonflikter, eftersom 

ägaren (kommunen) och bolaget styrs av olika logiker (Thomasson, 2009). Det uppstår således 

en spänning i relationen mellan ägare och bolag, politiker och tjänstepersoner. Hur kommuner 

organiserar sin verksamhet gör att centralt i sammanhanget är hur maktbalansen och 

befogenheterna ser ut. Inom traditionella förvaltningsverksamheter formas maktrelationen 

många gånger av ett mandat som både förtroendevalda och tjänstepersoner är utrustade med 

(Hellström m.fl, 2013:9). I tjänstepersonernas fall är mandatet ofta flexibelt och saknar juridiskt 

stöd i kommunallagen, vidare kan  mandatet även utökas, reduceras och likaså förändras.  

Skillnaden gentemot kommunala bolag är att  mandatet och befogenheterna för VD och 
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ledningsgrupp har ett genomgripande juridiskt stöd genom aktiebolagslagen (Högberg, 

2007:36f &158f)  

 

Det förändrade språkbruket är också något som uppmärksammats i tidigare forskning, en 

vanligt förekommande slutsats är att medborgerliga rättigheter döljs bakom kundbegreppet. 

Vidare hävdar man att konsekvenserna av kundbegreppet i verksamheten förstärker och 

motiverar tjänstepersoner att systematiskt pröva kostnadsreducerande åtgärder (Agevall, 

2005:190ff).  

 

Ann-Sofie Lennqvist Lindén, lektor vid Örebro universitet har i sin avhandling utmärkt sig 

genom att studera tjänstepersoner inom bolag och förvaltningar samt politiker på ett sätt som 

innebär att forskaren närmat sig studieobjektet. Avhandlingen är en fallstudie av en större 

svensk kommun. Forskaren fokuserar på att undersöka  kommunala chefstjänstepersoner och 

förtroendevalda kommunpolitikers självbild samt föreställningarna av varandra. Lennqvist 

Lindén utgår från det som tidigare forskning samstämmigt konstaterat, d.v.s. det faktum att den 

offentliga förvaltningen befinner sig i en pågående professionaliseringsprocess. En del av 

resultatet visar att förvaltningschefernas bild av de förtroendevalda vilar på en företagardiskurs. 

Genom att politiker konstrueras som något onödigt och nämnderna bör därför efterlikna 

bolagsstyrelser där politiker befinner sig långt ifrån produktionen och det konkreta utformandet 

(Lennqvist Lindén, 2010:247f). 

Lennqvist Lindéns studie visar att ekonomi är ett vanligt förekommande ämne under 

cheftjänstepersoner möten och tenderar i vissa fall att dominera dagordningen. (Lennqvist-

Lindén, 2010:234). En vanligt förekommande föreställning hos förvaltningscheferna i studien 

var att politiker upplevs som okunniga i förhållande till tjänstepersoner, en liknande uppfattning 

kommer även att testas som ett påstående i min enkätundersökning. Vidare finns även en 

uppfattning om att en budget i balans är ett överordnat mål och något som förvaltningscheferna 

fäster stor vikt vid (Lennqvist Lindén, 2010:235). 
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6. Teori  

Bo Rothstein, professor och en av grundarna till QoG-institutet, har valt att fokusera på 

offentliga institutioners kvalitet kopplat till korruption. I en rapport avvisar Rothstein den 

kulturrelativistiska inriktningen inom forskningen, en doktrin som anses dominera studiet av 

offentlig förvaltning. Kritiken bottnar i att en del av forskarsamhället arbetar med 

kulturrelativistiska definitioner och förklaringsmodeller. Viktiga demokratiska normativa 

värden reduceras och förklaras utifrån kulturella skillnader (Rothstein, 2015:29f). Det måste 

därför råda enighet om vad som definierar god samhällsstyrning och i synnerhet vilka värden 

som är avgörande och hur dessa ska definieras.   

Rothsteins kritik kan även förstås utifrån Lennart Lundquist teori om vårt offentliga etos, en 

uppsättning demokrati-och ekonomivärden som bör prägla offentlig förvaltning  och där 

demokrativärdena inte får överskuggas av ekonomivärdena. Oberoende av förvaltningens 

organisation, kultur eller omfattning, förändras inte värdena eller för den delen dess betydelse. 

Vårt offentliga etos bör vara vägledande för varje enskild tjänsteperson som arbetar inom det 

offentliga (Lundquist, 1998:128f).  

Om det offentliga etoset ska upprätthållas och få genomslag i förvaltningen förutsätter det att 

tjänstepersoner bär på ämbetskurage-  en känsla av plikt och en benägenhet, samt förmåga att 

avslöja alla slags oegentligheter och stå upp för det offentliga etoset, detta gör tjänstepersoner 

till Demokratins väktare (Lundquist, 1998:72ff). 

Det offentliga etoset är en normativ teori om vilka värden som bör prägla tjänstepersoner i 

offentlig förvaltning. Värden för det offentliga skiljer sig avsevärt gentemot värden i det privata. 

Som offentlig anställd i en politisk styrd organisation förväntas tjänstepersoner agera för 

allmänintresset och bl.a. tillgodose kraven från den politiska demokratin, det innebär att 

tjänstepersonrollen har en inbyggd demokratisk dimension, som tjänstepersoner i näringslivet 

primärt kan bortse ifrån. Komplexiteten i  offentlig förvaltning handlar om att det inte finns ett 

fåtal operativa värden, offentlig förvaltning karaktäriseras av ett multikriterieproblem, en 

mångfald av värden. Det kan jämföras med privatföretag som enbart har ett centralt värde och 

mål att förhålla sig till- vinstmaximering. Multikriterieproblemet innebär vidare att 

tjänstepersoner ställs inför många och ibland svårförenliga krav. Betydande NPM förändringar 

av svensk offentlig förvaltning har inte eliminerat komplexiteten utan snarare givit 

ekonomivärdena en särställning i sådan utsträckning att när problem och utmaningar ska lösas 
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och diagnostiseras, sker det ofta utan att demokrativärdena ens utgör en parameter (Lundquist, 

1993:77ff). Multikriterieproblemet förstärks dessutom av tjänstepersoners komplexa position 

som kan illustreras enligt figuren nedan; 

 

figur 1. Tjänstepersoners etiska grundrelationer. 

Figuren illustrerar tjänstepersoners etiska grundrelationer. Lagen är central för samtliga aktörer, 

skillnaden är att tjänstepersoner har fler relationer att beakta och således ta hänsyn till, jämfört 

med exempelvis samhällsmedlemmar som enbart har att beakta lagen. Värden som lojalitet och 

hänsyn tenderar att hamna i konflikt med varandra. Politiker tillhör vanligtvis gruppen 

överordnade i figuren, i syfte att tydliggöra detta har det adderats en separat politiker-ruta. 

Överordnade kan således vara både förvaltningschefer, bolags VD och politiker (Lundquist i 

Rothstein (red), 2014:117ff) 

Det offentliga etoset delas upp i två kategorier. Demokrativärden och ekonomivärden 

(Lundquist,  2010:117ff). Dessa två element består av ett antal värden som vidare kan brytas 

ner till konkreta delvärden. Demokrativärdena i sin abstrakta form handlar om politisk 

demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik. Ekonomivärdena som funktionell rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet (Lundquist, 1998:62f). 
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Figur 2. Vårt offentliga etos (Lundquist, 1998:63). 

Vårt offentliga etos är som tidigare nämnt en normativ teori bestående av en uppsättning värden 

vars syfte är att fungera i harmoni. Det innebär att samtliga sex delvärden inte nödvändigtvis 

behöver stå i motsättning till varandra. Utvecklingen mot en allt mer marknadiserad och 

professionaliserad förvaltning har dock gjort att ekonomivärdena fått en framträdande roll och 

i flera avseenden överskuggat demokrativärdena (Lundquist, 1998:136ff). När ekonomivärdena 

yttrar sig på bekostad av demokrativärden uppstår också en konflikt mellan dessa värden, 

grunden för vårt offentliga etos är att samtliga värden alltid måste beaktas (Lundquist, 1998: 

126f). 

Funktionell rationalitet handlar ytterst om kvalificerade tjänstepersoner, det är alldeles 

nödvändigt att tjänstepersoner tillåts bidra med expertis på vetenskapliga- och 

erfarenhetsmässiga grunder. Så länge det förefaller vara så att tjänstepersoner bidrar med 

expertis och sakkunskap så är det inget bekymmer eller för den delen ett hot mot 

demokrativärdena. Det är först när den funktionella rationaliteten går ut över exempelvis 

rättssäkerheten, som har för avsikt att garantera likhet inför lagen och en ”lagbestämd 

måttfullhet” som det uppstår ett problem i den offentliga förvaltningen (Lundquist i Rothstein 

(red), 2014:83f,126f). 

Rättssäkerheten är därmed en garanti för att medborgare behandlas i enlighet med 

grundlagarna, internationell lagstiftning samt att rättigheter som ex. besvärsrätt garanteras och 

efterlevs (Lundquist, 1998:102). Politisk demokrati handlar om folkviljan och 
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folksuveräniteten, medborgarnas jämlika möjligheter att påverka den praktiska politiken genom 

ett demokratiskt system (Lundquist, 1998:76ff). Offentlig etik definieras som handlingslinjer 

för det som är gott och ont, rätt och fel, vidare handlar offentlig etik om korrekta processer som 

resulterar i god substans. Inom den offentliga etiken inryms även ämbetskuraget, som beskriver 

vikten av att säga ifrån och avslöja oegentligheter (Lundquist, 1998:92ff,113).  

Ekonomivärdena handlar som tidigare nämnt om funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet 

och produktivitet. Värden som i första hand förknippas med marknaden men likväl behöver 

beaktas inom offentliga verksamheter. Kostnadseffektivitet innebär att offentliga verksamheter 

ska eftersträva låga utgifter. Produktivitet handlar istället om att bedriva verksamheten rätt och 

effektivt, i syfte att nå högkvalitativ service till lägsta möjliga insats (Lundquist, 1998: 64) 

”Även om normen för användningen av vårt offentliga etos säger att alla värdena är lika 
viktiga, kan de i praktiken prioriteras olika. Det kan ske förskjutningar mellan värdena i 
meningen att olika värden betonas olika starkt vid olika tidpunkter, och olika typer av aktörer 
och verksamheter kan lägga värdetyngdpunkten lite olika. Av intresse för det empiriska studiet 
är därför de värden som aktörerna faktiskt förfäktar och försöker tillämpa. (...) Vi måste också 
veta vad som sker med demokrativärdena’’(Lundquist, 1998:135) 
 

Den offentliga förvaltningen ser olika ut på olika nivåer, vilket ytterligare motiverar behovet 

av empirisk forskning. Vi har alltså inte att göra med en homogen förvaltning, mycket av 

kommunernas arbete regleras genom kommunallagen. Kommunallagen är dock en ramlag som 

lämnar ett stort tolkningsutrymme och en handlingsfrihet för politiker och tjänstepersoner, det 

innebär vidare  att arbetssätt och hur  förvaltningar och kommunala bolag styrs och organiseras, 

skiftar beroende på kommun (SOU, 2015:24). Teorin om vårt offentliga etos kommer att 

användas för att analysera det empiriska materialet. Det innebär att uppsatsen har en deduktiv 

ansatts, eftersom teorin utgör utgångspunkten i analysen av empirin (Halvorsen, 1992:15f). 
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6.1 Olika tjänstepersontyper 
 
Mångfalden återfinns även på individnivå, tjänstepersoner uppträder olika och det varierar i 

vilken utsträckning makt och inflytande utövas. Tidigare forskning om hur tjänstepersoner 

agerar har mynnat ut i en beskrivning av olika tjänstemannatyper. I praktiken agerar 

tjänstepersoner olika, de har olika förutsättningar, värden och drivkrafter. Agerandet kan 

hänföras till olika teoretiska tjänstepersonstyper som delas upp i sex typer. Det ska dock 

understrykas att ingen tjänsteperson kan anses vara en enda typ, utan tjänstepersoner intar olika 

roller i olika situationer. De olika tjänstepersontyperna ska vara ett komplement till teorin om 

vårt offentliga etos i syfte att analysera resultatet utifrån olika teoretiska tjänstepersoner. 

 De kan kortfattat beskrivas enligt följande; Byråkraten- en typ av tjänsteperson som har god 

kännedom om de lagar och praxis som reglerar arbetat och inser att hen ingår i en hierarkisk 

organisation med både över- och underordnade. Personen accepterar sin roll och verkar inom 

ramen för vad anställningen och uppdraget tillåter. Regelverk och bestämmelser är centralt för 

byråkraten eftersom det garanterar att medborgarna behandlas som jämlikar. Värden som 

neutralitet, saklighet och opartiskhet värderas högt. Direktören- är en typ av tjänsteperson som 

är inspirerad av privata företag på marknaden, det är en ledartyp som anser att produktivitet, 

kostnadseffektivitet och kunden i fokus ska prägla arbetet och således verksamheten. 

Direktören har goda kunskaper om hur marknaden fungerar och ser till att ha goda kontakter 

och relationer med privata företag, vidare anser direktören att politisk detaljstyrning begränsar 

verksamheten och föredrar därför individuell frihet att forma och organisera verksamheten. En 

tjänsteperson som agerar som direktören känner främst ansvar inför sina uppdragsgivare/ägare 

och inte i första hand medborgarna.  

Entreprenören- är en tjänsteperson vars engagemang och drivkrafter innebär att personen aktivt 

agerar för att förändra politikens inriktning och föra fram nya frågor på dagordningen. 

Entreprenören även kallad för policyentreprenör är ständigt närvarande och uppmärksam samt 

agerar både formellt och informellt på olika sätt för att föra fram egna idéer och förslag. 

Entreprenörens engagemang leder till initiering av nya ärenden.. En tjänsteperson som agerar 

entreprenör ser även till att ha en klar strategi för hur personen ska få gehör för sina förslag. 

Entreprenören identifierar behov och problem i verksamheten och presenterar nya och kreativa 

lösningar. (Hysing & Olsson, 2012: 81ff & 86). Aktivisten- är en tjänsteperson som tenderar att 

avvika från politiskt fattade beslut och direktiv för att istället agera utifrån personliga värden 

och ideal inom ramen för sin tjänst. Aktivistens självkännedom påverkar agerandet i sådan 
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utsträckning att personen själv avgör vad som är rätt och riktigt. Vidare ser aktivisten sig själv 

som en vardagshjälte i den bemärkelsen att personen inte har några problem att avslöja 

oegentligheter, korruption och maktmissbruk, även till stora personliga kostnader. Det är en 

tjänstepersonstyp som agerar visselblåsare när det krävs. Avslutningsvis finns ytterligare två 

tjänstemannatyper; den politiserade tjänstepersonen och byråkraten, den förenämnda 

karakteriserar främst politiska sekreterare på olika nivåer och den sistnämnda avser frontlinje-

byråkrater,  ingen av dessa utgör målgruppen i undersökningen och kommer därför inte att vara 

en del av det teoretiska ramverket (Hysing & Olsson, 2012:105f). 

7. Metod  

Under metodavsnittet beskrivs och problematiseras val av metoder genom dess möjligheter och 

eventuella begränsningar. Val av metod ska ses i samma kontext som uppsatsens syfte.  Vidare 

kommer metodavsnittet även behandla urvalet med en presentation av kommunerna som 

bolagen är verksamma i, följt av en diskussion kring anonymiseringen av kommunerna, 

bolagen, dokumenten och således respondenterna. Avslutningsvis kommer 

operationaliseringen av demokrati-och ekonomivärden att redovisas. För att klargöra  

chefstjänstepersonernas uppfattning  har jag valt att utforma en enkät som urvalsgruppen i 

respektive bolag fått besvara. Vårt offentliga etos kan studeras på olika nivåer och perspektiv, 

mycket av tidigare forskning domineras av studier som på ett övergripande sätt belyser värden 

i offentlig förvaltning. Eftersom Vårt offentliga etos kopplat till kommunala 

hybridorganisationer och dess tjänstepersoner bedöms vara relativt outforskat, kommer den här 

uppsatsen att vara ett bidrag till vidare forskning.  Uppsatsens enkätundersökning särskiljer sig 

därför från tidigare studier eftersom enkäten tillför ett empiriskt material och kunskap om 

studieobjektet. Uppsatsens andra spår är den kvalitativa innehållsanalysen av ägardirektiv- och 

bolagsordning, dokumenten är centrala styrdokument för kommunala bolag och bidrar till en 

ökad förståelse om vad bolagens syfte och mål är. 

 

7.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Uppsatsens empiriska material kommer att genereras med hjälp av två metoder. En del av 

uppsatsens syfte är att analysera ägardirektiv- och bolagsordning, för att identifiera ekonomi- 

respektive demokrativärden som framträder i dokumenten. En kvalitativ innehållsanalys ska 

följa två grundläggande principer, objektivitet och systematik. Operationaliseringen av värdena 
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syftar till att tydligt specificera hur formuleringarna i ägardirektivet- och bolagsordningen ska 

hänföras till respektive kategori. Operationaliseringen fyller således en viktig funktion för 

innehållsanalysen och utesluter möjligheten att fritt tolka innehållet i dokumenten (Bryman, 

2011: 282). En kvalitativ innehållsanalys är en effektiv metod och i synnerhet om studiens 

material omfattar tryckta texter och dokument. Ägardirektiv- och bolagsordning innehåller 

formuleringar som sällan används i det vardagliga språket, vilket i sin tur kräver att innehållet 

strikt tolkas med hjälp av tydliga regler, instruktioner och kodningschema. Ett på förhand 

bestämt system för kodning gör att uppsatsens reliabilitet bedöms vara hög. Vidare möjliggör 

innehållsanalysen en kvantifiering av innehållet, som  syns i resultatetdelen i form av tabeller 

och en förteckning över förekomsten av demokrati- och ekonomivärden (Bryman, 2011: 283, 

287). I Innehållsanalysen söks värden som uttrycks både explicit och implicit, detta eftersom 

mycket av det viktiga i texter förmedlas underförstått, outsagt och kräver således att textens 

underliggande mening analyseras och tolkas (Alvesson och Sköldberg, 2008:248f). 

Givet att operationaliseringen är tydlig är en annan fördel med innehållsanalysen att den enkelt 

kan replikeras av andra forskare. Teorin om vårt offentliga etos är inte konstruerad att i första 

hand kunna användas i en kvalitativ innehållsanalys. Operationaliseringen har  gjorts med stöd 

av litteratur och tidigare forskning inom området, något som stärker uppsatsens validitet. 

Innehållsanalysen av dokumenten  har gjorts vid två olika tillfällen som ett sätt att tillämpa 

dubbelkodning. Vid det andra tillfället har ägardirektiv- och bolagsordning öppnats som 

omarkerade dokument och utsatts för ytterligare en granskning. Syftet är att  kontrollera och 

säkerställa intersubjektiviteten i kodningen så det första tillfället överensstämmer med det 

senare tillfället (Bergström och Boréus, 2005:50f). 

 

7.1.2 Kvantitativ enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen består av totalt 23 påståenden och kommer att besvara forskningsfrågan 

om huruvida demokrati- eller ekonomivärden präglar tjänstepersonaras arbete och syn på 

verksamheten. Enkäten skickades ut per brev, med tydliga instruktioner om tillvägagångssättet. 

För att garantera att ingen annan kommer åt  svaren, ombads respondenterna  att  dra av remsan 

och försluta kuverten efter att de besvarat enkäten. Avsikten med instruktionen var att se till att 

respondenterna kände trygghet i att svaren förblev anonyma. Fördelen med en enkät är att den 

når ett större antal respondenter och således uppfattningar. En enkätundersökningen är i 
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jämförelse med strukturerade intervjuer mindre tidskrävande och öppnar upp för möjligheten 

att besvaras  när det passar respondenten.  

 

Vid intervjuer finns en överhängande risk att respondenterna drabbas av den så kallade 

intervjuareffekten, som bl.a. innebär att faktorer som forskarens kön, etnicitet och bakgrund 

kan påverka respondenterna. Påståendena  i enkäten är dessutom av sådan karaktär att de kan 

uppfattas som intima/känsliga och därmed lämpliga att ställa via en enkät,  därav har inte 

intervjuer varit ett alternativ i uppsatsen (Bryman, 2011:229, Halvorsen, 1992:89). Vidare finns 

även kända nackdelar med enkäter, möjligheten att ställa uppföljnings- och följdfrågor saknas. 

Detsamma gäller eventuella frågetecken som kräver förklaringar. Andra svagheter är att man 

som forskare måste förlita sig på att rätt person besvarar enkäten. För att minimera den risken 

har jag i kontakten med respektive bolag varit noga med att poängtera målgruppen och framföra 

önskemål om att enkäten besvaras enskilt och inte i grupp (Bryman, 2011:230). Vidare har 

enkäter risken att drabbas av ett förhållandevis stort bortfall. Dock bedömer jag att bortfallet 

inte är av sådan omfattning att resultatet inte kan anses vara representativt.  

 

Enkätundersökningen i uppsatsen består av förhållandevis  många påståenden, att 

respondenterna tappar intresset för att delta, är alltid en risk med omfattande enkäter (Bryman, 

2011: 233). Medveten om risken valde jag ändå att skapa en bred enkät, eftersom tidigare 

forskning i ämnet sällan använt sig av enkäter har också möjligheten att återanvända tidigare 

frågor och påståenden varit begränsad. Motiveringen till enkätens storlek handlar om att det 

varit angeläget att ställa tillräckligt många frågor för att återskapa ett rättvist resultat som 

motsvarar teorins breda omfattning. Nackdelen med för få påståenden är att slutsatserna 

försvagas och således uppsatsens tillförlitlighet. Respondenterna på respektive bolag har även 

haft tio dagar på sig att besvara enkäten, vilket har varit viktigt med tanke på just enkätens 

omfattning.  

 

Enkäten är utformad enligt en likertskala, svarsalternativen sträcker sig från instämmer helt till 

tar helt avstånd, påståendena varierar och en del av dem är formulerade på ett generellt och 

övergripande sätt medan andra påståenden berör konkreta fall.  Respondenterna har även fått 

svara på hur de benämner människor som berörs av verksamheten. Som avslutning i enkäten 

beskrivs fyra tjänstemannatyper, respondenterna har ringat in den beskrivning som passar bäst 

in på dem.  
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7.2 Anonymitet 
 
Att utlova anonymitet visade sig vara en framgångsfaktor för att få bolagen att ställa upp i 

undersökningen. I den inledande processen  var anonymiteten inte en del av den förfrågan som 

gick ut till de olika kommunala bolagen, vilket också var en möjlig orsak till att flertalet bolag 

avböjde medverkan. Vid ett tillfälle handlade svaret om att personalen upplevs som 

’’enkättrötta’’, i ett annat bolag svarade HR-chefen att ’’en enkät känns sådär, just nu’’. 

exempel som visar hur två chefstjänstepersoner tycks inneha mandatet att avgöra huruvida 

bolaget ska delta i en undersökning eller inte.  

 

Att den utlovade anonymiteten skulle visa sig vara en framgångsfaktor i den efterföljande 

förfrågningsrundan är även detta ett uttryck för något betydelsefullt i sammanhanget. Forskare 

som följt den offentliga förvaltningens utveckling skriver ofta om tystnadens förvaltning som 

ur demokratisynpunkt är problematiskt (Lundquist, 1998, 2001, Agevall, 2000: 32f). Om vi har 

ett utbrett problem med tystnaden inom en myndighet, förvaltning eller bolag, är det möjligtvis 

inte särskilt överraskade att fler tackade ja till att medverka i en extern undersökningen mot 

kravet att förbli anonyma. Rädslan för olika typer av repressalier i kombination med att 

lojaliteten gentemot den egna verksamheten och ledningen blir allt viktigare, gör att anonymitet 

blir önskvärd ( Westerberg & Svensson i Vifell & Westerberg, 2013:91&161). Att 

anonymiteten visade sig vara ett viktigt önskemål från respondenterna, kan i sammanhanget 

ändå vara något positivt; enkäterna har besvarats uppriktigt och resultatet är pålitligt. 

 

Anonymiteten kan naturligtvis få konsekvenser i form av bristande transparens och svårigheter 

att replikera studien. De kraven ska ställas mot respondenternas intresse  att förbli anonyma och 

skyddet för att inte riskera att tjänstepersonernas enkätsvar blir möjliga att spåra. Diskussionen 

om informationsskyddet aktualiseras alltjämt i studier som innehåller intervjumoment och där 

informationen förväntas hanteras konfidentiellt. Det förefaller vara så att det är forskarens 

ansvar att intervjudeltagarna inte lider någon form av skada. Eftersom målgruppen i den här 

studien inte är bred, finns en påtaglig risk att respondenternas  svar blir möjliga att spåra. Därav 

kommer inte kommunerna, bolagen eller tjänstepersonerna att benämnas i uppsatsen (Bryman, 

2011:133). Upprepningsbarheten i uppsatsen uppnås genom att kriterierna  för hur bolagen valts 

ut är konkreta och tydliga. Vidare bedöms även val av metod, urval, kodningsschema och 

operationaliseringen, vara tydligt formulerade i syfte att möjliggöra att en ny studie når ett 

liknande resultat.  
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7.3 Urval 
 
De kommuner som bolagen är verksamma i, är två medelstora kommuner. Gemensamt för 

kommunerna är att de både förfogar över exakt lika många helägda bolag men även att just 

bostadsbolag utgör en gemensam nämnare. I övrigt har kommunerna skilda 

bolagsengagemang. Sammanställningen nedan visar att Kommun S (socialistiskt styrd sedan 

1976) är en något mindre mindre kommun, jämfört med Kommun B (borgerligt styrd sedan 

1976). Dock är bostadsbolaget i Kommun S större när det kommer till antalet anställda och 

omsättning. Bolagen har även en identisk bolagsstruktur, en verkställande direktör (VD) följt 

av en ledningsgrupp och tjänstepersoner som ansvarar för olika affärsområden inom bolaget. 

Kommunen äger samtliga aktier i respektive bostadsbolag, vilket betyder att bolagen är helägda 

kommunala bostadsaktiebolag. Majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige avspeglas i 

respektive bolagsstyrelse. Ägardirektiv- och bolagsordning som utgör det empiriska materialet 

i innehållsanalysen, är versionen som kommunfullmäktige antog 2016. Målgruppen  är som 

tidigare nämnt- chefstjänstepersoner. I Kommun S utgjordes urvalet av totalt 16 personer, nio 

stycken besvarade enkäten.  I Kommun B var urvalet 15 personer varav elva stycken besvarade 

enkäten. Svarsfrekvensen i Kommun S blir således 56% och i Kommun B 73%.  

 

När man väljer att genomföra enkätundersökningar och i synnerhet om enkäten skickats ut per 

post, ska man också vara beredd på ett visst bortfall. Under processen har en del åtgärder 

vidtagits för att minska risken för bortfall och öka svarsfrekvensen. Det viktigaste är att 

påståendena upplevs som viktiga och intressanta för respondenterna, enkäten innehåller inte 

heller några öppna frågor vilket tenderar att ge en ökad svarsfrekvens. Under tiden har även 

påminnelser gått ut till respondenterna (Bryman, 2011: 231). Målgruppen är framtagen utifrån 

två kriterier 1) Urvalsgruppen ska bestå av tjänstepersoner som har en ledande befattning inom 

respektive bolag. 2) Målgruppen ska bestå av tjänstepersoner som har ett övergripande och 

strategiskt ansvar för bolagets verksamhet samt inneha en roll som inbegriper kontakt med 

förtroendevalda och närhet till politiken 
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Figur 3. Presentation av respektive kommun, Källa: regionfakta 
 
 
 

7.4 Operationalisering av värden 
 
 
Följande avsnitt gör en  redogörelse för operationaliseringen och de kategorier och delvärden 

som skapats för att göra teorin om vårt offentliga etos mätbar och relevant i förhållande till 

uppsatsens problemformulering och syfte.  Kategorisering och definitionen av varje delvärde 

tar främst sin utgångspunkt från Lundquist (1993, 1998) Almqvist (2006), Agevall (2005) 

Erlingsson m.fl. (2015), Lennqvist Lindén (2010), Spicer (2009). Tidigare studier och litteratur 

inom området har bidragit till att definiera och konkretisera de värden som faller inom 

respektive kategori.  

 

Genomgången av respektive ägardirektiv och bolagsordning visar i en del fall att flera värden 

uttrycks i samma mening och stycke. Därmed kommer meningarna att separeras och styckas 

för att hänföras till respektive kategori. Explicita och implicita värden i respektive dokument 

kommer att sammanställas i en tabell, för att visa hur många gånger de olika värdena framträder. 

En fullständig förteckning av innehållsanalysen kommer att redovisas som bilaga. Påståendena 

i enkätundersökningen är konstruerade att representera varje delvärde inom kategorierna 

demokrati-och ekonomivärden, enkätundersökningen innehåller mellan 1-4 påståenden som 

Kommun B          Kommun S

Folkmängd 
Antalet anställda offentlig sektor 
Antalet helägda bolag 
Politisk majoritet 1976- 
 
 
Typ av bolag i uppsatsen 
Kommunens ägarandel 
 
Antalet anställda i bolag 
Styrelse 
Omsättning 
 

Ca. 80.000 
Ca. 8.000 
4st 
m+kd+c+fp 
 
 
Bostadsbolag 
Helägt 
 
Ca.45st anställda 
4st +6 suppleanter 
Ca.300 milj 

Ca. 60.000 
Ca. 6.000 
4st 
s+v+mp 
 
 
Bostadsbolag 
Helägt 
 
Ca. 95 anställda 
9st  
Ca 400 milj 
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direkt kan kopplas till varje delvärde. I resultatet kommer en del enkätsvar att analyseras, 

jämföras och kommenteras, det fullständiga enkätresultatet finns som bilaga. 

 

 
Figur 4. Operationalisering av vårt offentliga etos, figuren visar  Demokrati- och 
ekonomivärden med tillhörande kategorier/delvärden.  
  
*=Förvaltningsetik/etiska dilemman samt professionen kommer inte att vara en del i 
innehållsanalysen. 
 
 
Demokrativärden 

Insyn och inflytande 

Till kategorin insyn och inflytande hänförs värden i form av ord och längre formuleringar som 

speglar medborgarnas möjlighet till inflytande och insyn  i verksamheten. Hit hänförs även 

värden som betonar att verksamheten är en del av det offentliga och som visar att bolaget är 

utsatt för den representativa demokratins kontrollmekanismer.  

 

Politiken som överordnad 

Hit hänförs värden som uttrycker respekt och beaktande gentemot politiken, politiska beslut 

och fastställda spelregler för verksamheten, beslutade av kommunfullmäktige och 

bolagsstyrelsen.  

 

Demokrativärden       Ekonomivärden

Insyn & Inflytande

Politiken som överordnad

Allmänintresset/nyttan för 
medborgare

*Förvaltningsetik/ etiska dilemman

Kostnadseffektivitet

Affärsmässighet/Marknadsanpassning

Lönsamhet

*Professionen 
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Allmänintresset/nyttan för medborgare 

Hit hänförs värden som uttrycker bolagets strävan att skapa nytta för medborgarna och verka 

för allmänintresset, även värden som implicit uttrycker  att bolaget främst finns till för 

kommuninvånarna, hänförs hit. 

 

*Förvaltningsetik/etiska dilemman 

Är ämnat att ta reda på hur respondenterna förhåller sig till olika etiska dilemman och 

situationer. Benägenheten att agera visselblåsare, vägra lyda och avslöja oegentligheter tillhör 

den här kategorin.   

 

Ekonomivärden 

Kostnadseffektivitet 

Hit hänförs värden som betonar att bolaget ska vara kostnadseffektivt samt erbjuda service och 

åtgärder  till lägsta möjliga kostnad 

 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning 

Hit hänförs värden som symboliserar bolagets marknadsanpassning och således strävan att 

efterlikna företag. Vidare hänförs värden som uttrycker bolagets beaktande inför marknadens 

spelregler samt om bolagen konstruerar sig själva som vinstdrivande företag snarare än 

offentliga verksamheter. 

 

Lönsamhet 

Värden som uttrycker att bolaget ska vara lönsamt, göra vinst och leverera positiva ekonomiska 

resultat. 

 

*Professionen 

Är ämnat att ta reda på om respondenterna anser att professionen ska ta ett större utrymme i 

verksamheterna, genom att tjänstepersoner har en mer framträdande roll i bolagen.  
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7.4.1 Enkätens utformning 
 

Demokrativärden 

Insyn & Inflytande 

Påståenden; 
1. Det är viktigt med insyn och att kommunmedlemmar har löpande tillgång till offentliga 
dokument och handlingar  

3. Vår verksamhet är komplex, det är därför inte lämpligt att kommunmedlemmarna får för 
stort inflytande att påverka utformningen och vara delaktiga i viktiga beslut.  

4. Vår verksamhet fungerar bra, därför behöver inte kommunmedlemmarna involveras i större 
utsträckning  

5. Transparens, inflytande och utomståendes delaktighet kan ibland upplevas som en 
”bromskloss” för effektiviteten och generellt i vår verksamhet  

 

Politiken som överordnad 

Påståenden; 

6. Det är viktigt att inte göra några avsteg från innehållet och riktningen i politiskt fattade beslut 
av kommunfullmäktige och bolagsstyrelsen  

7. Vi har stor tilltro till vår profession, vår verksamhet skulle bli effektivare ju mindre politiker 
lägger sig i  

8. Fritidspolitiker (ej kommunalråd) är ej lämpliga att styra över vår verksamhet. Vår 
verksamhet kräver 100% närvaro  

9. Politiker ska inte vara delaktiga i beslutsunderlag och tjänsteskrivelser, deras uppgift är att 
ta ställning till det som uttrycks i underlaget och sedan fatta beslut.  

 

Allmänintresset/ Nyttan för medborgarna 

Påståenden; 
10.Vilken nytta människor har av vår verksamhet är vägledande och överordnat budget, mål 
och resultat  

 

Förvaltningsetik/ Etiska dilemman 

Påståenden; 

12. Jag undviker att konfrontera mina kollegor/överordnade och jag undviker att motsätta mig 
direktiv jag inte gillar eftersom det finns en risk att det leder till repressalier, som ex. utebliven 
befordran och sämre utgångsläge i löneförhandlingar  
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13. Jag vägrar att lyda och rätta mig efter beslut som fattas av mina överordnade (chefer, 
politiker m.fl.) om beslutet bryter mot min etik, moral och mina insikter genom min yrkesroll.  

14. Om mina chefer och/eller kollegor gör något som tydligt går emot ett politiskt beslut, lag, 
praxis så ser jag inte det som min uppgift att föra det till strålkastarljuset (Gå till media)  

15. Jag känner inget ansvar för en upphandling som jag varken varit ansvarig för eller 
involverad i, som sedan visar sig vara en oetisk upphandling och som dessutom bryter mot LOU  

Ekonomivärden 

Kostnadseffektivitet 
Påståenden; 

16. Det är viktigt att överväga och beakta möjligheten till alternativa driftsformer; Om det går 
att göra, det vi gör till en lägre kostnad så är det positivt! 

17. Det är viktigt att systematiskt pröva vilka möjligheter det finns att kostnadseffektivisera vår 
verksamhet  
 
22. Konkurrens och olika aktörer i vår verksamhet är viktigt och det berikar mångfalden i vår 
kommun  

Affärsmässighet/ Marknadsanpassning 
Påståenden; 
 
18. Det är utomordentligt viktigt att en person som söker en tjänst hos oss besitter 
ledaregenskaper, är resultat- mål och marknadsorienterad  

20. Vår verksamhet kan drivas som vilket företag som helst utan att det påverkar 
kommuninvånarna negativt.  

Lönsamhet 
Påståenden; 

21. Lönsamhet ska vara ett överordnat mål  

Professionen 

Påståenden; 

11. Min profession ska tillåta mina egna ambitioner få genomslag i verksamheten  

23. När politiker och tjänstemän har olika uppfattning, blir det oftast som politikerna vill  

24. Politikerna bör i större utsträckning förlita sig på vår expertis och ta större hänsyn till detta  
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8. Resultat & Analys 

Empirin i form av enkätresultatet kommer att redovisas genom stapel- och cirkeldiagram. 

Därefter kommer ett antal utmärkande svar att lyftas ut för att analyseras och kommenteras, i 

relation till tidigare studier och forskning. Nedan presenteras en del av enkätresultatet i 

Kommun S. 

 
 

8.1 Enkätresultat Kommun S 
 

 
Figur 5. Visar chefstjänstepersonernas svar på påståendena i Kommun S  
Svarsfrekvens 9 av totalt 16 chefstjänstepersoner. 56%  
Den lodräta axeln till vänster redogör för enkätens påståenden, varje steg i den vågräta                               
axeln  motsvarar en chefstjänsteperson.  
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10.Vilken	nytta	människor	har	av	vår	verksamhet	är	
vägledande	och	överordnat	budget,	mål	och	resultat	

9.	Politiker	ska	inte	vara	delaktiga	i	beslutsunderlaget	och	
tjänsteskrivelser,	deras	uppgift	är	att	ta	ställning	till	det	som	

uttrycks	i	underlaget	och	sedan	fatta	beslut.	

7.	Vi	har	stor	tilltro	till	vår	profession,	vår	verksamhet	skulle	bli	
effektivare	ju	mindre	politiker	lägger	sig	i	

6.	Det	är	viktigt	att	inte	göra	några	avsteg	från	innehållet	och	
riktningen	i	politiskt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige	och	

nämnden/bolagsstyrelsen	

5.	Transparens,	inflytande	och	utomståendes	delaktighet	kan	
ibland	upplevas	som	en	’’bromskloss’’	för	effektiviteten	och	

generellt	i	vår	verksamhet	

3.	Vår	verksamhet	är	komplex,	det	är	därför	inte	lämpligt	att	
kommunmedlemmarna	får	för	stort	inflytande	att	påverka	

utformningen	och	vara	delaktiga	i	viktiga	beslut.	

1.	Det	är	viktigt	med	insyn	och	att	kommunmedlemmar	har	
löpande	tillgång	till	offentliga	dokument	och	handlingar	

Enkätresultat
Kommun	S

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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På frågan om respondenterna anser att det är viktigt att kommuninvånarna har tillgång till 

offentliga dokument och handlingar tycks en överväldigande majoritet instämma att så är fallet. 

Eftersom de kommunala bolagen lyder under  offentlighetsprincipen kan vi anta att 

respondenterna är väl insatta och medvetna om att det är ett lagstadgat krav. Det förutsätter 

dock att kommunen äger mer än 50% av bolaget, om kommunen är delägare i bolag behöver 

alltså inte offentlighetsprincipen tillämpas (SKL, 2011).  Verkligheten vittnar dock om att det 

inte är en självklarhet att helägda kommunala bolag uppfyller offentlighetsprincipen, flertalet 

media- och debattartiklar vittnar om en situation där flera helägda kommunala bolag inte 

uppfyller kravet att lämna ut allmänna handlingar i tid. I en rapport från journalistförbundet 

som är baserad på antalet JO-anmälningar mot kommuner, visar rapporten att kommuner och 

kommunala bolag sticker ut. Kritiken från JO handlar om att bolagen fördröjer utlämnandet av 

allmänna handlingar. Trots att lagen föreskriver att en begäran om att få ta del av en allmän 

handling ska hanteras skyndsamt (Rapport Sjf, 2011, Thomasson m.fl. 2014). Även om detta 

tycks vara ett generellt problem för kommunala bolag, tycks uppfattningen bland 

tjänstepersonerna ändå vara att det är viktigt med insyn och att kommuninvånarna har tillgång 

till offentliga handlingar. Sammantaget finns det således både ett lagstadgat skydd och en 

positiv inställning bland tjänstpersonerna, frågan är därför om bristerna har en kollektiv eller 

individuell förklaring. Om bristerna kan härledas till rådande bolagskultur eller om det beror 

på att tjänstepersonerna agerar på eget bevåg, tycks det idag saknas kunskap om. Det finns 

därför anledning att i framtida forskning inte bara konstatera att detta är ett problem utan även 

intressera sig för vad kan vara orsaken till att bolagen bryter mot offentlighetsprincipen. 

 

Resultatet visar samtidigt att respondenterna inte tycks vara överens om verksamheten är för 

komplex för att involvera kommuninvånarna i större utsträckning. Uppfattningen följs även upp 

genom att respondenterna delvis instämmer, att inflytande och delaktighet upplevs som en 

’’bromskloss’’ i verksamheten. Svaren tyder på att respondenterna är angelägna om att 

verksamheten bedrivs effektivt och att det fordras expertkunskaper för att styra bolaget. 

Medborgerligt inflyttande har en tidsaspekt och förutsätter att tid avsätts för samrådsprocesser 

och dylikt, som innebär att medborgarna kan vara delaktiga i beslutsprocesser. 

Medborgardeltagande är viktigt ur perspektivet att det ökar legitimiteten i besluten och således 

den demokratiska förankringen. Om processerna inte tillgodoses tenderar den offentliga 

förvaltningens anseende och viktiga demokratiuppdrag att försvagas (Lundquist,1998: 89ff).  
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Tjänstepersoner och politiken 

Resultatet visar även att en övervägande majoritet av tjänstepersonerna instämmer i påståendet 

att det är viktigt att inte göra avsteg från innehållet och riktningen i politiskt fattande beslut. 

Respondenternas svar tyder på att politiska beslut värderas högt, vi kan därför tänka oss att 

ägardirektiv-och bolagsordning i kombination med styrelsebeslut efterföljs och respekteras i 

Kommun S.  Som tidigare nämnt är dock kommunens och styrelsens befogenheter reglerade i 

särskilda bestämmelser. Resultatet säger dock ingenting om respondenterna anser att politikers  

inflytande ska öka och således utvidgas. Svaret tycks delvis komma i påstående 7 & 8. ’’Vi har 

stor tilltro till vår profession, vår verksamhet skulle bli effektivare ju mindre politiker lägger 

sig i’’  och ’’Fritidspolitiker (ej kommunalråd) är ej lämpliga att styra över vår verksamhet. Vår 

verksamhet kräver 100% närvaro’’. Följande påståenden visar att respondenterna tenderar att 

hålla med om att verksamheten skulle bedrivas effektivare ju mindre politiker lägger sig i, samt 

att fritidspolitiker inte är lämpliga att styra verksamheten. Resultatet kan således vara en 

indikation på att förtroendevalda i Kommun S upplevs som  aktiva genom sin roll i 

bolagsstyrelsen. Det är även ett uttryck för den offentliga förvaltningens utveckling och 

professionalisering.   

Vidare kan resultatet inte tolkas som att tjänstepersonerna är skeptiska till politiska processer 

och politisk styrning, eftersom det ändå tycks finans en uppfattning att politiska beslut ska 

fullföljas. påståendet behöver istället utvecklas och följas upp med följdfrågor som berör i 

vilken utsträckning respondenterna anser att politiker ska styra verksamheten. Tidigare 

forskning visar dock att det finns en uppfattning bland kommunpolitiker att tjänstepersoner har 

för stor makt och inflytande på den politiska processen som inte står i paritet till 

tjänstepersonernas formella position (Högberg,  2007:200f). Mot bakgrund av tidigare 

forskning inom området kan även resultatet ses som ett uttryck för NPM idéerna. Den offentliga 

förvaltningens professionalisering har inneburit att tjänstepersoner  med expertkunskaper 

väntar sig en central roll i verksamheten. Paradoxalt nog visar en enkätundersökning att 

förtroendevalda i Sveriges kommuner generellt har en högre akademisk utbildning än 

chefstjänstepersoner. Alltså tycks inte nivån på utbildning spela någon större roll, det som 

efterfrågas är rätt utbildning och kunskaper (Politiker- och tjänstemannaenkäterna, 2006 se 

Lennqvist Lindèn, 2010:198) Samtidigt tycks det finnas en utbredd uppfattning bland 

tillfrågade politiker,  att tjänstepersoner har för stort inflytande över politiska beslut, politiker 

och tjänstepersoners uppfattning om varandra går därför isär (Lennqvist Lindén, 2010:164f). 
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Påståendet ’’vilken nytta människor har av vår verksamhet är vägledande och överordnat 

budget, mål och resultat’’, tycks inte ge något entydigt besked i Kommun S. Det lutar snarare 

åt att nyttan för medborgarna kommer längre bland prioriteringarna. Det diffusa resultatet 

vittnar om en ’’värdekrock’’, nyttan för medborgarna kan vara viktigt dock inte lika viktigt om 

det ställs mot budget, måluppfyllelse och resultat. Samtidigt bekräftar resultatet en allmän 

uppfattning inom forskarvärlden, att hybridisering tenderar att skapa motsättningar mellan 

värden, vilket skapar problem för de som verkar inom hybridorganisationerna eftersom 

uppdraget kan upplevs oklart (Spicer, 2009, Thomasson, 2009, Ringkjøb, 2008). 

Enkätresultat Kommun S, del 2 

Figur 6. Visar chefstjänstepersonernas svar på påståendena i Kommun S - del 2 
Svarsfrekvens 9 av totalt 16 chefstjänstepersoner. 56%  
Den lodräta axeln till vänster redogör för enkätens påståenden, varje steg i den vågräta                               
axeln  motsvarar en chefstjänsteperson.  
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23.	Politikerna	bör	i	större	utsträckning	förlita	sig	på	vår	expertis	
och	ta	större	hänsyn	till	detta

21.	Konkurrens	och	olika	aktörer	i	vår	verksamheten	är	viktigt	och	
det	berikar	mångfalden	i	vår	kommun

17.	Det	är	viktigt	att	systematiskt	pröva	vilka	möjligheter	det	finns	
att	kostnadseffektivisera	vår	verksamhet

16.	Det	är	viktigt	att	överväga	och	beakta	möjligheten	till	
alternativa	driftsformer;	''Om	det	går	att	göra,	det	vi	gör	till	en	

lägre	kostnad	så	är	det	positivt!''

14.	Om	mina	chefer	och/eller	kollegor	gör	något	som	tydligt	går	
emot	ett	politiskt	beslut,	lag,	praxis	så	ser	jag	inte	det	som	min	

uppgift	att	föra	det	till	strålkastarljuset	(Gå	till	media)	

13.	Jag	vägrar	att	lyda	och	rätta	mig	efter	beslut	som	fattas	av	mina	
överordnade	(	Chefer,	politiker	m.m.)	om	beslutet	bryter	mot	min	

etik,	moral	och	mina	insikter	genom	min	yrkesroll.	

12.	Jag	undviker	att	konfrontera	mina	kollegor/överordnade	och	
jag	undviker	att	motsätta	mig	direktiv	jag	inte	gillar	eftersom	det	

finns	en	risk	att	det	leder	till	repressalier,	som	ex.	utebliven	
befordran	och	sämre	utgångsläge	i	löneförhandlingar	

Fortsättning
Enkätresultat
Kommun	S

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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Påstående 12 svarar en klar majoritet av respondenterna att eventuella repressalier inte hindrar 

tjänstepersonerna från att konfrontera chefer och kollegor. Att så är fallet, går således att 

konstatera. För att dock skapa en bredare uppfattning om varför respondenterna inte 

instämmer i påståendet krävs det vidare undersökningar i form av intervjuer och 

observationer. Det kan bero på att det finns en etablerad ’’tillåtande/högt i tak kultur’’ som 

innebär att medarbetare känner sig trygga med att uttrycka sina åsikter. Det kan även bero på 

yttre faktorer som respondenterna upplever bidrar till benägenheten att konfrontera. Som 

lagstiftning, i form av  meddelarfrihet, meddelarskydd, informationsfrihet och yttrandefrihet. 

En annan viktig faktor är hur anställningsförhållandena är utformade, generellt goda 

arbetsförhållanden tenderar att bidra till ett stärkt civilkurage och en benägenhet att säga ifrån 

(Lundquist, 1998:190f).  

Även om kommunala bostadsbolag verkar på en privat marknad, tillhör de den kommunala 

organisationen. Till skillnad från privata företag kan inte kommunala bolag avtala bort 

grundläggande rättigheter och tryggheter (Agevall, 2005:105f) Vi kan därför konstatera att 

benägenheten att konfrontera en chef/kollega är hög, dock tycks inte benägenheten att vägra 

lyda beslut som uppfattas som omoraliska vara lika hög. Resultatet kan tolkas som att 

respondenternas lojalitet sträcker sig till ett ifrågasättande men inte till olydnad. Detta kan 

liknas vid den  lojalitetsförskjutning som forskare menar har drabbat politiker som engagerar 

sig i bolagsstyrelser. I samma ögonblick som en politiker tar plats i en kommunal 

bolagsstyrelse förväntas dennes lojalitet främst vara mot bolaget och att verka för bolagets 

bästa, något som bekräftas i tidigare studier (Svärd, 2016:104ff). Samma lojalitetsförskjutning 

kan därför även gälla tjänstepersoner. 

Påstående 14 är delvis kopplat till lojalitet, svaren är inte särskilt entydiga och det tycks finnas 

olika uppfattningar. En del av respondenterna har i enkäten även noterat att de inte skulle 

vända sig till media utan snarare hantera det internt. Teorin om vårt offentliga etos fäster 

särskilt vikt vid tjänstepersonernas civilkurage. Civilkurage som att gå till media och avslöja 

missförhållanden ska baseras på att den enskilda tjänstepersonen genuint intresserar sig för 

verksamheten och ’’det gemensamma goda’’. Avslöjanden som ett sätt att utföra 

hämndaktioner och tillgodose personliga intressen, betraktas inte som en del av vårt offentliga 

etos (Lundquist, 1998:198ff).  
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Tjänstepersoner och ekonomivärdena 

Påstående 16,17 och 21 kännetecknas av det som faller inom kategorin ekonomivärden. 

Tjänstepersonernas uppfattning är tydlig, kostnadseffektivisering och entreprenadisering  

uppfattas som viktiga värden och inslag i verksamheten. Påstående 16 och 17 har samma 

budskap med olika formuleringar, ändå tycks en övervägande majoritet instämma i att de 

åtgärder och servicen som tillhandahålls av bolagen ska baseras på  lägsta möjliga kostnad. 

Tidigare forskning av hybridorganisationer visar att kostnadseffektivitet blir en naturlig 

konsekvens när kommuner väljer att organisera en verksamhet i aktiebolagsform (Kickert, 

2001). I andra studier motiveras kostnadseffektivitet, som nödvändigt utifrån att de känner en 

plikt att hantera skattebetalarnas pengar varsamt (Lennqvist Lindén, 2010 144ff).  

Den tilltagande professionaliseringsprocessen i offentlig förvaltning har belysts 

återkommande i uppsatsen, även tidigare forskning  uppmärksammar den proffesionsstyrda 

förvaltningen  och som tydligare tar sig uttryck inom kommunala bolag. En utveckling som 

pågått under flera decennier. I stort sett samtliga respondenter  svarar instämmande att 

politiker bör förlita sig och ta större hänsyn till tjänstepersonernas expertis, ett resultat som 

speglas i tidigare forskning (Lennqvist Lindén, 2010:147ff). Förutom att det går att härleda 

till pågående professionaliseringsprocess, är det även ett uttryck för respondenternas 

självkänsla genom att deras kunskaper och omdöme kan avgöra vad  som är rätt och fel, bra 

och dåligt.  

Kunder eller medborgare? 

 

Figur 7. Respondenternas svar på hur de benämner de människor som berörs av                      

verksamheten. 

18%

27%46%

9%

Bestäm dig för en benämning som du anser passar in på just de 
människor som berörs av er verksamhet

Kommun S

Vårdtagare Medborgare Brukare Kunder Låntagare Inget	av	alternativen
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Uppsatsens teori, bakgrundsbeskrivning och även tidigare forskning har berört 

språkutvecklingen. Kundbegreppet har blivit ett vedertaget begrepp inom den offentliga 

förvaltningen. Forskningen har även konstaterat att begreppet är sprunget ur styrningsfilosofin 

New Public Management. 46% av de tillfrågade i Kommun S svarar att de benämner 

människorna som berörs av verksamheten som kunder, 27 % svarar brukare och 18% svarar 

medborgare. Kunder och brukare framträder som tydligast i resultatet. Det kan även ses som 

att, ur medborgarbegreppet har det uppstått både kunder och brukare, som markerar en 

avgränsning i relationen mellan kommuninvånarna och verksamheten. Enligt Lundquist är 

brukare precis som kund, benämningar som syftar till att reducera medborgaren, och hävdar 

därför att varken brukare eller kund hör hemma i den demokratiska förvaltningen 

(Lundquist,1998:138 & 146). 

Entreprenören- före direktören och byråkraten 

 

  Figur 8. Respondenternas svar på hur de skulle beskriva sig själva utifrån fyra teoretiska 

tjänstepersonstyper. 

Resultatet i cirkeldiagrammet ovan visar att de flesta respondenterna ser sig själva som 

tjänstepersontypen entreprenören och byråkraten. De flesta svarar att de är en typ av 

tjänsteperson som agerar aktivt för att förändra politikens inriktning, Engagemanget syns 

genom att tjänstepersonerna agerar taktiskt och medvetet. En tjänsteperson som identifierar 

sig som entreprenören har förmåga att definiera och utforma politiska förslag på ett sätt som 

attraherar beslutsfattarna. Vidare anses de tjänstepersoner som agerar entreprenörer, utnyttja 

22%

45%

33%

Vem är du i din yrkesroll, ringa in den beskrivning som passar bäst in på 
dig?

Kommun  S

Direktören Entreprenören Aktivisten Byråkraten Avstår/Inget	av	alternativen
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manipulativa och taktiska strategier.  Den traditionella rollfördelningen i policyprocessen 

utgör ett hinder för tjänstepersonen som agerar entreprenör, policyprocessen i teorin innebär 

begränsningar för de tjänstepersoner som bär på innovativa och kreativa egenskaper (Hysing 

& Olsson 2012: 87ff). Att flest respondenter ser sig som entreprenören kan även tolkas som 

att bostadsbolaget i Kommun S har ett utrymme för ett visst utövande av entreprenörskap.   
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8.2 Enkätresultat Kommun B 
 

Nedan redovisas resultatet från enkätundersökningen i Kommun B på samma sätt som resultatet 

i Kommun S. Vidare följer en analys men även en jämförelse mot resultatet i kommun S. 

 

Figur 9. Visar chefstjänstepersonernas svar på påståendena i Kommun B  
Svarsfrekvens 11 av totalt 15 chefstjänstepersoner. 73%  
Den lodräta axeln till vänster redogör för enkätens påståenden, varje steg i den vågräta                               
axeln  motsvarar en chefstjänsteperson.  
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10.Vilken	nytta	människor	har	av	vår	verksamhet	är	
vägledande	och	överordnat	budget,	mål	och	resultat	

9.	Politiker	ska	inte	vara	delaktiga	i	beslutsunderlaget	och	
tjänsteskrivelser,	deras	uppgift	är	att	ta	ställning	till	det	som	

uttrycks	i	underlaget	och	sedan	fatta	beslut.	

7.	Vi	har	stor	tilltro	till	vår	profession,	vår	verksamhet	skulle	bli	
effektivare	ju	mindre	politiker	lägger	sig	i	

6.	Det	är	viktigt	att	inte	göra	några	avsteg	från	innehållet	och	
riktningen	i	politiskt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige	och	

nämnden/bolagsstyrelsen	

5.	Transparens,	inflytande	och	utomståendes	delaktighet	kan	
ibland	upplevas	som	en	’’bromskloss’’	för	effektiviteten	och	

generellt	i	vår	verksamhet	

3.	Vår	verksamhet	är	komplex,	det	är	därför	inte	lämpligt	att	
kommunmedlemmarna	får	för	stort	inflytande	att	påverka	

utformningen	och	vara	delaktiga	i	viktiga	beslut.	

1.	Det	är	viktigt	med	insyn	och	att	kommunmedlemmar	har	
löpande	tillgång	till	offentliga	dokument	och	handlingar	

Enkätresultat
Kommun	B

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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Finns det några skillnader mellan bolagen? 

Det första påståendet visar en marginell skillnad mot resultatet i Kommun S. Respondenterna i 

Kommun B anser att kommuninvånarna ska ha löpande tillgång till allmänna handlingar. 

Resultatet visar dock att flest svarat ’’instämmer delvis’’. Det är därmed inte helt klarlagt varför 

insyn och tillgång till allmänna handlingar inte har ett entydigt instämmande, detsamma gäller 

Kommun S då fyra stycken valde alternativet ’’instämmer delvis’’. Påståendet bör således följas 

upp, för att ta reda på i vilket sammanhang  insyn och tillgång till allmänna handlingar inte 

anses vara lämpligt. Resultatet  i Kommun B visar vidare att respondenterna instämmer i större 

utsträckning i påståendet att verksamheten är för komplex för kommuninvånarnas deltagande i 

viktiga beslut, ett resultatet som särskiljer sig gentemot Kommun S.  

Vidare när det gäller beaktandet för politiskt fattade beslut tenderar fler i Kommun B att hålla 

med om att det är viktigt att inte göra avsteg från politiskt fattade beslut. Även om 

respondenterna i Kommun S delar uppfattningen så är svaret mer entydigt i Kommun B. 

Huruvida det finns ett samband mellan politikernas grad av inflytande och hur effektiv 

verksamheten är, återfinns i påstående sju. Resultatet visar att respondenterna i Kommun B inte 

ser politikernas inflytande som ett hinder för effektiviteten,  i Kommun S finns tendenser som 

pekar mot att respondenterna just uppfattar att det finns ett samband mellan grad av inflytande 

och effektivitet. I övrigt visar jämförelsen av de tio första påståendena ingen märkbar variation. 

Det förefaller vara så att politikerna delvis uppfattas som ett problem för den 

managementmodell som tycks prägla verksamheten. Uppfattningen att verksamheten ska  

styras på ett företagsliknande sätt gör att politiker delvis uppfattas som ett hinder (Lundquist, 

1998:145). 

Påstående 7 och 8 visar ett resultatet som tidigare studier kunnat ringa in. Uppfattningen att  

verksamheten skulle bli effektivare med mindre politisk styrning samt att politiker inte ska vara 

delaktiga i utformningen av beslutsunderlag visar på ett entydigt instämmande i båda bolagen 

(Lennqvist Lindén, 2010:164f).  
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Enkätresultat Kommun B, del 2 
 

Figur 10. Visar chefstjänstepersonernas svar på påståendena i Kommun B- del 2 
Svarsfrekvens 11 av totalt 15 chefstjänstepersoner. 73%  
Den lodräta axeln till vänster redogör för enkätens påståenden, varje steg i den vågräta                               
axeln  motsvarar en chefstjänsteperson.  
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23.	Politikerna	bör	i	större	utsträckning	förlita	sig	på	vår	expertis	och	
ta	större	hänsyn	till	detta

21.	Konkurrens	och	olika	aktörer	i	vår	verksamheten	är	viktigt	och	det	
berikar	mångfalden	i	vår	kommun

20.	Lönsamhet	ska	vara	ett	överordnat	mål

19.	Vår	verksamhet	kan	drivas	som	vilket	företag	som	helst	utan	att	
det	påverkar	kommuninvånarna	negativt.

17.	Det	är	viktigt	att	systematiskt	pröva	vilka	möjligheter	det	finns	att	
kostnadseffektivisera	vår	verksamhet

16.	Det	är	viktigt	att	överväga	och	beakta	möjligheten	till	alternativa	
driftsformer;	''Om	det	går	att	göra,	det	vi	gör	till	en	lägre	kostnad	så	

är	det	positivt!''

14.	Om	mina	chefer	och/eller	kollegor	gör	något	som	tydligt	går	emot	
ett	politiskt	beslut,	lag,	praxis	så	ser	jag	inte	det	som	min	uppgift	att	

föra	det	till	strålkastarljuset	(Gå	till	media)	

13.	Jag	vägrar	att	lyda	och	rätta	mig	efter	beslut	som	fattas	av	mina	
överordnade	(	Chefer,	politiker	m.m.)	om	beslutet	bryter	mot	min	

etik,	moral	och	mina	insikter	genom	min	yrkesroll.	

12.	Jag	undviker	att	konfrontera	mina	kollegor/överordnade	och	jag	
undviker	att	motsätta	mig	direktiv	jag	inte	gillar	eftersom	det	finns	en	
risk	att	det	leder	till	repressalier,	som	ex.	utebliven	befordran	och	

sämre	utgångsläge	i	löneförhandlingar	

Fortsättning
Enkätresultat
Kommun	B

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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När det gäller påstående 13 visar resultatet ingen större skillnad, det kan dock problematiseras 

utifrån det som anses vara en vital del i vårt offentliga etos. förmågan- och viljan att protestera 

och göra avsteg från lydnaden, mot sådant som strider mot god moral och tjänstepersoners 

professionella föreställningar. Enligt Max Webers teori om idealbyråkraten, ska denne alltid 

vara lojal och lyda sina överordnade, lojalitet och lydnad anses vara inbyggt i rollen och något 

som tjänstepersonen frivilligt accepterat genom ett aktivt val att inträda rollen. Lundquist menar 

dock att en förutsättning för vårt offentliga etos är att tjänstepersoner känner ett moraliskt 

ansvar att reagera och agera mot sådant som uppfattas som oetiskt. Vidare skriver han att det 

finns tillfällen då det är moraliskt rättfärdigat att göra avsteg från lojaliteten och lydnaden inför 

lagen (Lundquist, 1998:111ff).  

Även påstående 12, som handlar om att professionen ska tillåta egna ambitioner att få 

genomslag i verksamheten visar ingen märkbar skillnaden mellan Kommun S och Kommun B. 

Dock återfinns skillnader mellan bolagen i vilken utsträckning de instämmer kring påståendet 

om att vända sig till media. Respondenterna i Kommun B tenderar att vara mindre benägna att 

gå till media, svaret kan tolkas vid att media, som i sin tur skulle innebära att allmänheten 

informeras inte ses som en direkt  prioriterad åtgärd  när oegentligheter uppdagas. Det tål därför 

att undersökas hur respondenterna anser att  oegentligheter  istället ska hanteras. 

Kommun B och ekonomivärdena 

När det gäller ekonomivärdena och de påståenden som handlar om kostnadseffektivitet och 

åtgärder som syftar till att minimera kostnaden är svaren i Kommun S och Kommun B helt 

samstämmiga, även inställningen till alternativa driftsformer i form av entreprenadlösningar 

och privatiseringar tycks respondenterna i de båda bolagen vara helt eniga kring. Det är således 

värden som beaktas och ses som positiva inslag i verksamheten. Kommunala Bolag anses skapa 

en allt mer diffus gräns mellan politik och marknad. Bolagen är således ett symptom för hela 

den offentliga förvaltningen utveckling och historiska omläggning (Almqvist, 2015:186ff).  
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Kunder eller medborgare? 

 

Figur 10.  Respondenternas svar på hur de benämner de människor som berörs av                      

verksamheten. 

Precis som i Kommun S framträder kundbegreppet, dock tenderar kund att dominera bland 

respondenterna i Kommun B. Förklaringen  kan inte finnas i att kommunerna styrs av borgerlig-

respektive socialistisk majoritet, både kund och brukarbegreppet är en naturlig följd av en 

bolagisering. Oavsett politisk majoritet fordrar den här typen av organisationsform, 

kundorientering och en generell förändring av språkbruket. Bolagen agerar som tidigare nämnt 

på en marknad vilket medför succesiva anpassningar, allt ifrån  bolagsstruktur till språkbruk 

(Kickert, 2001:136 & 148).  

 

 

 

 

 

 

91%

9%

Bestäm dig för en benämning som du anser passar in på just 
de människor som berörs av er verksamhet

Kommun B

Vårdtagare Medborgare Brukare Kunder Låntagare Inget	av	alternativen
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Vilken typ av tjänsteperson? 

 

  Figur 8. Respondenternas svar på hur de skulle beskriva sig själva utifrån fyra teoretiska 

tjänstepersonstyper. 

 

Entreprenören och byråkraten är två tjänstepersonstyper som likt Kommun S även framträder i 

Kommun B. Sammantaget innebär detta att bolagens chefer består till största delen av 

tjänstepersoner som karaktäriseras av förändringsvilja, individualism och kreativitet. Det är 

dock sannolikt att utvecklingen över tid kommer visa att de som ser sig själva och agerar enligt 

byråkraten minskar till förmån för de som agerar som entreprenören. Offentlig tjänst var länge 

förenat med god anställningstrygghet, tydlig karriärgång och hög social status. Dagens 

offentliga förvaltning  tycks inte kännetecknas av samma värden i lika stor utsträckning ( 

Hysing & Olsson, 2012:42ff). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

27%

37%

27%

9%

Vem är du i din yrkesroll, ringa in den beskrivning som 
passar bäst in på dig?

Kommun B

Direktören Entreprenören Aktivisten Byråkraten Avstår/Inget	av	alternativen
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9. Innehållsanalys- Ägardirektiv och bolagsordning 
 

Resultatet  av innehållsanalysen beträffande bolagens ägardirektiv, visar ingen större skillnad 

mellan bolagen. Demokrativärdena är i majoritet i både Kommun S och Kommun B. Värdet 

politiken som överordnad, är återkommande i båda ägardirektiven. Det innebär att 

ägardirektiven alltjämt innehåller formuleringar för hur bolagen ska kontrolleras och granskas 

av ägaren och revisorer.  

 

 
9.1 Ägardirektiv Kommun S & Kommun B 
 
 

 
 
Figur 11. En sammanställning av resultatet i Kommun S. 
 

 
Figur 12. En sammanställning av Resultatet i Kommun B. 
 
 
 
 
 

Ägardirektiv Kommun S  Demokrativärden Ekonomivärden 
Insyn & Inflytande 3  
Politiken som överordnad 6  
Allmänintresset/nyttan för medborgare 2  
   
Kostnadseffektivitet   
Affärsmässighet/Marknadsanpassning  7 
Lönsamhet  2 
   
Summa 11 8 

Ägardirektiv Kommun B  Demokrativärden Ekonomivärden 
Insyn & Inflytande 4  
Politiken som överordnad 5  
Allmänintresset/nyttan för medborgare 4  
   
Kostnadseffektivitet   
Affärsmässighet/Marknadsanpassning  2 
Lönsamhet  4 
   
Summa 13 6 
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Ägardirektiven uppvisar en förhållandevis tydlig dominans av demokrativärdena till skillnad 

mot ekonomivärdena, värt att notera är att ägardirektivens avsaknad av kostnadseffektivitet. 

Det handlar istället om bolagens strävan att vara lönsamma och ekonomiskt robusta. 

’’Soliditeten i bolaget skall långsiktigt vara lägst 8 %’’ och ’’Bolaget skall ha en avkastning om 

minst 5 %’’ är två citat som värderar god ekonomisk hushållning högt.  Soliditet syftar till att 

bedöma bolagets betalningsförmåga ur ett långsiktigt perspektiv, för att uppnå god soliditet 

krävs att bolaget finansierar sin verksamhet med eget kapital i så stor utsträckning som möjligt. 

Om målet ska uppnås krävs det att lönsamheten är god och att bolaget tillgångar inte överstiger 

skulderna. Bolagets avkastning förknippas också med lönsamheten, avkastningsnivån är ett 

mått på hur mycket vinst bolaget ska leverera till sin ägare (kommunen) i förhållande till insatt 

kapital.  

 

Ett dominerande värde 
Ett exempel på hur politiken som överordnad yttrar sig i ägardirektivet för Kommun S är, 

’’Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.’’ En formulering som anger att bolaget 

står under kommunstyrelsens uppsikt och att kommunstyrelsen förväntas avgöra om bolaget 

agerar enligt ändamålet. I Kommun B återfinns en liknande formulering, ’’(...)Bolagets styrelse 

och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägardirektiv från ägaren’’. Ägaren är som 

bekant kommunen vilket även fastslås i ägardirektivet samtidigt som bolaget förbinder sig att 

följa det som politikerna i kommunfullmäktige beslutat.  

 

Exempel på hur marknadsanpassningen  i Kommun S tar sig uttryck syns genom följande citat, 

’’Bolaget skall sträva efter en kombination av låg attraktiv hyresnivå i kombination med ett och 

serviceindex i nivå med marknadens främsta hyresvärdar’’ och ’’Bolaget skall bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer och ha ett långsiktigt perspektiv.’’ 

Affärsmässigheten är bl.a. ett lagstadgat krav för att skydda övriga marknaden mot att 

kommunen bidrar till att snedvrida konkurrensen. 

Resultatet av ägardirektiven visar inga större skillnader i vilka värden som dominerar, de 

skillnader i antalet värden kan förklaras genom att dokumentens storlek varierar. Riktningen 

pekar mot att demokrativärdena fått en framträdande roll i bolagens styrdokument. 
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Gemensamt för ägardirektiven är att de utrycker att hyresgästerna ska ha möjlighet till 

boendeinflytande, dock utan en specificering om vad boendeinflytande konkret innebär. Det 

kan därför tolkas på två sätt, för det första är inflytandet begränsat till att enbart omfatta de som 

hyr en bostad, vidare kan formuleringen även tolkas som att inflytandet är begränsat till att 

gälla, det som direkt berör hyresgästen i fråga. Den senaste demokratiutredningen 

uppmärksammar propositionen från 1990 som resulterade i en ny kommunallag. I propositionen 

framgår att medborgarna ska garanteras goda möjligheter till insyn och inflytande över 

kommunernas verksamheter. En senare översyn av kommunallagen har samma utgångspunkt 

och innehåller förslag om att medborgarnas möjligheter till inflytande ska specificeras genom 

särskilda bestämmelser i verksamhetsplaner och styrdokument (SOU 2015; prop,1990/91 se 

SOU:2016:5, 412ff). 

 

9.1.2 Bolagsordning Kommun S & Kommun B 
 

    

Figur 13. En sammanställning av Resultatet i Kommun S. 

 

Figur 14. En sammanställning av Resultatet i Kommun B. 

Bolagsordning Kommun S  Demokrativärden Ekonomivärden 
Insyn & Inflytande 6  
Politiken som överordnad 1  
Allmänintresset/nyttan för medborgare 1  
   
Kostnadseffektivitet   
Affärsmässighet/Marknadsanpassning  4 
Lönsamhet   
   
Summa 8 4 

Bolagsordning Kommun B  Demokrativärden Ekonomivärden 
Insyn & Inflytande 4  
Politiken som överordnad 1  
Allmänintresset/nyttan för medborgare 1  
   
Kostnadseffektivitet   
Affärsmässighet/Marknadsanpassning  3 
Lönsamhet   
   
Summa 6 3 
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Ett liknande mönster går att utläsa i respektive bolagsordning som i ägardirektiven. Resultatet 

visar att värdet insyn och inflytande i Kommun S tar störst utrymme bland demokrativärdena. 

Citat som att ’’erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande’’ och ’’Till bolagsstämma 

skall också kommunfullmäktige i kommunen kallas och representanter för massmedier inbjudas 

att närvara.’’ Är två formuleringar som omfattar hyresgäster, förtroendevalda och massmedier. 

Kommun S särskiljer sig genom att fastslå att massmedier ska inbjudas till bolagsstämman.  

 

Bland ekonomivärdena i Kommun S uttrycks marknadsanpassningen implicit  på följande sätt, 

’’bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt ’’.  Citatet visar  att verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt 

tillfredställelse sätt, snarare än demokratiskt. En sådan formulering saknas i bolagsordningen i 

Kommun B. Något som som uttrycks frekvent i både Kommun S och Kommun B är 

’’Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.’’. Som tidigare nämnt är detta en 

central del i lagstiftningen som reglerar de kommunala bolagen. Affärsmässigheten är ett sätt 

att garantera marknaden att kommunala bolag inte ges några fördelar. När det gäller 

allmänintresset och nyttan för medborgarna har bolagen en liknande formuleringen när man 

förklarar verksamhetens övergripande syfte. ’’Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 

iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen.’’. 

 

Avslutningsvis visar resultatet att värdena  insyn och inflytande  är de mest framträdande bland 

demokrativärdena. Bolagsordningen i både Kommun S och Kommun B uttrycker tydligt att 

kommunstyrelsen äger rätt att ta del av handlingar men även granska bolagets verksamhet jämte 

revisorerna. Citatet ’’Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens uppsikt’’ slår fast 

att kommunen äger tillträde att granska bolagen men även ta del av handlingar och dokument. 
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10. Avslutning 

 

10.1 Slutsatser 
 
När det gäller innehållsanalysen av ägardirektiv och bolagsordning visar jämförelsen mellan 

bolagen att demokrativärdena har en framträdande position. Enkätresultatet speglas delvis i 

dokumenten, en slutsats från enkätresultatet är att de påståenden som behandlar 

demokrativärdena inte visar på något entydigt resultat som gör att vi kan hävda det ena eller 

andra. En tydlig och viktig del i resultatet är att respondenterna uppvisar bestämdhet när det 

gäller ekonomivärdena och de påståenden som faller inom kategorin. Variationen i svaren är 

mindre när det gäller påståenden som berör kostnadseffektivitet, konkurrens och professionen. 

Till skillnad från påståendena som berör insyn, inflytande och etiska dilemman, det bekräftar i 

viss mån det som tidigare forskning kommit fram till och som (Spicer, 2009) skriver om. 

Offentlig förvaltning präglas av ständigt pågående värdekonflikter, det är således inte tal om att 

demokrativärdena försvunnit, de har enbart hamnat i konflikt med många andra värden vilket 

resulterat i att deras framträdande blivit otydligt. 

 

En vidare slutsats är att det inte existerar någon större skillnad mellan kommunerna, skillnader 

och variationer återfinns i enstaka enkätsvar, dock inte i sådan omfattning att vi kan fastslå att 

politisk majoritet spelar någon vidare roll. Hypotesen formulerades mot bakgrund av att 

forskare idag hävdar att NPM-reformer införts av både socialistiskt styrda och borgerligt styrda 

kommuner, något som även avspeglas i resultatet.  För att hypotesen ska falsifieras krävs att 

resultatet visar att demokrativärdena  i Kommun S är helt dominerande och att resultatet i 

Kommun B helt domineras av ekonomivärdena, så var inte fallet i den här undersökningen. 

Generellt kan det även sägas att resultatet i enkätundersökningen visar på en dominans av 

ekonomivärdena i form av att svaren inte varierar utan pekar i en tydlig riktning. 

 
 
10.1.1 Diskussion 
Uppsatsen ger en del viktiga svar kring tillståndet för vårt offentliga etos inom kommunala 

aktiebolag. Samtidigt skapar uppsatsen även ett behov av vidare forskning och frågetecken som 

behöver besvaras med andra metoder. Hur demokrati- och ekonomivärdena förhåller sig inom 

kommunala aktiebolag är långt ifrån ett utforskat område, tvärtom tycks det finnas ett behov av 
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att rikta uppmärksamheten mot just den här typen av organisationsform. Vidare vilar uppsatsens 

bidrag till forskningen just på att  uppmärksamheten riktas mot en yrkesgrupp som har en 

framträdande  men samtidigt en dold roll i utformningen av det politiska innehållet. Närheten 

till studieobjektet har bidragit till att skapa en  bredare förståelse för yrkesgruppen och även 

möjligort för tjänstepersoner att uttrycka sina åsikter genom enkätundersökningen. 

 

I inledningen diskuterades viktningen av demokrati- och ekonomivärdena, Lundquist menar att 

vårt offentliga etos inte är ämnat att drabbas av interna motsättningar. Det handlar snarare om 

att hitta en balans mellan demokrati- och ekonomivärdena. Lundquist fäster även stor vikt vid 

det han kallar för förvaltningsetik, en sorts enhetlig etik som alla offentlig anställda bör följa 

(Lundquist i Rothstein (red), 2014:112). Det är möjligtvis etiken som är svaret på hur 

demokrati- och ekonomivärdena bör hanteras. Spicer är inne på samma resonemang när han 

skriver att tjänstepersoner inte ska agera i egenintresse, utan istället vägledas av sin moral, en 

god självkännedom och ett kontradiktionstänkande.  

 

Att kommunala aktiebolag befinner sig mellan det offentliga- och privata är ett faktum som 

både förtroendevalda och tjänstepersoner behöver förhålla sig till. Samtidigt hindrar detta 

möjligheten att skapa en bred och allmän uppfattning om vad bolagens syfte och mål är, samt 

hur de bör styras. Inom forskningen är det tydligt att bolagen är en del av den kommunala 

organisationen med uppgiften att leverera viktiga och samhällsnyttiga välfärdstjänster. 

Samtidigt finns andra beskrivningar av bolagen som tenderar att skapa en otydlighet om hur 

bolagen ska uppfattas och behandlas. SKL skriver exempelvis att ’’Företagen bestämmer om 

sig själva, men kommunen, landstinget eller regionen som ägare ska genom olika instrument 

styra och kontrollera.’’.  

 

Tidigt i uppsatsen presenterades en hypotes om att; politisk majoritet inte påverkar utfallet av 

resultatet, med facit i hand kan vi konstatera att hypotesen verifierats genom både 

enkätresultatet och innehållsanalysen. Resultatet visar ingen större variation mellan 

kommunerna, i innehållsanalysen är demokrativärdena framträdande i båda fallen medan 

enkätundersökningen visar enbart entydiga svar kring ekonomivärdena. Vad vi kan utläsa från 

resultatet är att demokrativärdena befinner sig i vad som kan beskrivas som ett förvirrande 

tillstånd. Det visar på en avsaknad av en enhetlig och gemensam uppfattning om hur  

chefstjänstepersonerna ska förhålla sig till demokrativärdena. 

 



 
 

57 

 
10.1.2 Vidare Forskning 
 
Tidigare forskning visar på tendenser att fastna i konstateranden om problematiska inslag i 

den offentliga förvaltning och kommunala bolag, därför har den här studien ämnat till att söka 

förståelse för hur tjänstepersoner förhåller sig till värden samt belysa hur värdefördelningen 

syns i dokumenten. Med den här uppsatsen som grund finns det möjlighet att gå  vidare med 

både enkäten men även vidga innehållsanalysen till att omfatta fler dokument. Den här 

uppsatsen kan även bidra till att skapa förståelse och belysa hur demokrati och 

ekonomivärden prioriteras i verksamheten, i framtiden kan fler empiriska studier bidra till 

konstruktiva lösningar och förslag.  Studien kan replikeras och jämföra kommunala bolag och 

privata bolag. Det finns då anledning och i synnerhet juridiska aspekter som gör det sannolikt 

att enkätsvaren kommer peka i en tydligare riktning mot ekonomvärdena om undersökningen 

inkluderar respondenter som verkar i ett privatägt bolag. Vidare forskning kan även behöva 

jämföra stora och små kommuner, med samma syfte som den här studien. Forskningsområdet 

är även mottagligt för fler angreppssätt och metoder som kan bidra till att öka förståelsen om 

vårt offentliga etos kopplat till kommunala aktiebolag. Intervjuer och observationer kan därför 

bidra med en djupare förståelse och redogöra för hur demokrati- och ekonomivärdena 

framträder i den praktiska verksamheten. 
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12. Bilagor 

12.1 Enkäten 
 
Hej! 
 
Tack för att du tar din tid och besvarar enkäten! 
 
Mitt namn är Lars El Hayek och under vårterminen 2017 förväntas jag lämna in min 
kandidatuppsats. Jag läser Statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Jag har i mitt arbete valt 
att använda mig av en enkätundersökning och era svar är viktiga i min uppsats. 
 
Enkäten besvaras anonymt, vilken kommun/bolag Ni är verksamma i, kommer inte att 
nämnas i uppsatsen. 
 
När Ni besvarat enkäten, dra av skyddsremsan och förslut kuvertet. 
 
Kön 

        
Man            Kvinna          Annat 
 
Ålder 

                
>20         21-30        31-40     41-50      51-64     65< 
 
Antalet år som offentlig anställd 

 
 >1          1-3          3-5          5-7       7-9       10<    
 
 
 
1. Det är viktigt med insyn och att kommunmedlemmar har löpande tillgång till offentliga 
dokument och handlingar 

 
 
2. I vår verksamhet fattar ledningen de avgörande besluten 

 
 
3. Vår verksamhet är komplex, det är därför inte lämpligt att kommunmedlemmarna får för 
stort inflytande att påverka utformningen och vara delaktiga i viktiga beslut.  
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4. Vår verksamhet fungerar bra, därför behöver inte kommunmedlemmarna involveras i större 
utsträckning  

 
5. Transparens, inflytande och utomståendes delaktighet kan ibland upplevas som en 
’’bromskloss’’ för effektiviteten och generellt i vår verksamhet 

 
6. Det är viktigt att inte göra några avsteg från innehållet och riktningen i politiskt fattade 
beslut av kommunfullmäktige och nämnden/bolagsstyrelsen 

 
 
7. Vi har stor tilltro till vår profession,  vår verksamhet skulle bli effektivare ju mindre 
politiker lägger sig i 

 
 
8. Fritidspolitiker (ej kommunalråd) är ej lämpliga att styra över vår verksamhet. Vår 
verksamhet kräver 100% närvaro 

 
 
9. Politiker ska inte vara delaktiga i beslutsunderlaget och tjänsteskrivelser, deras uppgift är 
att ta ställning till det som uttrycks i underlaget och sedan fatta beslut. 

 
 
10.Vilken nytta människor har av vår verksamhet är vägledande och överordnat budget, mål 
och resultat 

 
 
11. Min profession ska tillåta mina egna ambitioner  få genomslag i verksamheten 
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12. Jag undviker att konfrontera mina kollegor/överordnade och jag undviker att motsätta mig 
direktiv jag inte gillar eftersom det finns en risk att det leder till repressalier, som ex. 
utebliven befordran och sämre utgångsläge i löneförhandlingar 

 
 
13. Jag vägrar att lyda och rätta mig efter beslut som fattas av mina överordnade ( Chefer, 
politiker m.m.) om beslutet bryter mot min etik, moral och mina insikter genom min yrkesroll. 

 
 
14. Om mina chefer och/eller kollegor gör något som tydligt går emot ett politiskt beslut, lag, 
praxis  så ser jag inte det som min uppgift att föra det till strålkastarljuset (Gå till media) 

 
 
15. Jag känner inget ansvar för en upphandling som jag varken varit ansvarig för eller 
involverad i, som sedan visar sig vara en oetisk upphandling som dessutom bryter mot LOU 

 
 
16. Det är viktigt att överväga och beakta möjligheten till alternativa driftsformer; Om det går 
att göra, det vi gör till en lägre kostnad så är det positivt! 

 
 
17. Det är viktigt att systematiskt pröva vilka möjligheter det finns att kostnadseffektivisera 
vår verksamhet 

 
 
18. Det är utomordentligt viktigt att en person som söker en tjänst hos oss besitter 
ledaregenskaper, är resultat-mål och marknadsorienterad 

 
 
20. Vår verksamhet kan drivas som vilket företag som helst utan att det påverkar 
kommuninvånarna negativt. 
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21. Lönsamhet ska vara ett överordnat mål 

 
 
22. Konkurrens och olika aktörer i vår verksamheten är viktigt och det berikar  mångfalden i 
vår kommun 

 
 
23. När politiker och tjänstemän har olika uppfattning, blir det oftast som politikerna vill 

 

24. Politikerna bör  i större utsträckning förlita sig på vår expertis och ta större hänsyn till 
detta 

 
 
25. Inom vården exempelvis talas det om ’’vårdtagare, brukare och kunder’’- inom 
banksektorn förekommer exempelvis ’’ kund, aktieägare, fondsparare, låntagare’’- bestäm dig  
för en benämning  som du anser passar in på just de människor som berörs av Er verksamhet 
(Ringa in ett av alternativen) 
 
a. Vårdtagare     b. Medborgare    c. Brukare     d. Kunder     e. Låntagare       (f) Inget av 
alternativen 
 
Vem är du i din yrkesroll?  ringa in den beskrivning som passar bäst in på dig; 
 
1. Jag är en engagerad och driven tjänsteperson som  agerar aktivt för att förändra och utveckla 
vår verksamhet. Jag ser till att ständigt vara närvarande och uppmärksam, jag agerar både 
formellt och informellt på olika sätt för att föra fram mina idéer och förslag samt initiera nya 
beslut. Jag är lösningsfokuserad och jag ser till att presentera lösningar på problem. Jag tänker 
taktiskt och har en tydlig strategi när jag vill få gehör för mina förslag. 
 
2. Jag är en ledartyp som ser helheten, jag anser att  produktivitet, kunden i fokus och 
kostnadseffektivitet, är avgörande för hur vår verksamhet lyckas. Jag har goda kunskaper om 
hur marknaden fungerar och jag bidrar till att hålla vår verksamhet konkurrenskraftig och 
lönsam. Jag bidrar till att vår verksamhet har ett fortsatt gott ryckte samt goda och nära 
relationer till entreprenörer och företagare. Jag upplever att jag lyckas bäst i min roll om jag 



 
 

66 

erhåller individuell frihet och mindre detaljstyrning. Jag ser till att hålla budgeten, bidra till god 
ekonomisk hushållning samt öka lönsamheten.  Mina kunskaper, erfarenheter och profession 
värderar jag väldigt högt och är genom min yrkesroll främst ansvarig gentemot 
bolagets/förvaltningens styrelse/nämnd. 
 
3. Jag är en tjänsteperson som verkar inom den offentliga sektorn, jag har god kännedom om 
de lagar och praxis som reglerar mitt arbete och jag förstår att jag ingår i en hierarkisk 
organisation med både över- och underordnade, jag accepterar min roll och min position i 
verksamheten och verkar inom ramen för vad min anställning och mitt uppdrag tillåter. Jag 
känner främst lojalitet och pliktkänsla gentemot min funktion snarare än till någon enskild 
person. Det återfinns ett regelverk i form av lagar och formellt beslutade reglementen, som jag 
hyser stor respekt för som innebär att situationer och individer behandlas på samma sätt, vilket 
också garanterar en likhet inför lagen och att verksamheten jag arbetar inom är transparent och 
förutsägbar. Jag har genomgått en omfattande utbildning som innebär att jag har 
expertkunskaper inom ett avgränsat område i verksamheten. Jag har en trygg och säker 
anställning och värden som neutralitet, saklighet och opartiskhet värderar jag väldigt högt. 
 
4. Jag är en tjänsteperson som anser att min roll är flexibel, det innebär att jag ibland kan avvika 
från politiskt fattade beslut och direktiv för att istället agera utifrån mina personliga värden och 
ideal inom ramen för min tjänst. Jag bedömer att jag har så pass goda kunskaper och värderingar 
att jag vet vad som är rätt och riktigt och ser därför till att det också syns.  Jag skulle betrakta 
mig själv som en vardagshjälte eftersom jag inte har några problem att avslöja oegentligheter, 
korruption och maktmissbruk, även till stora personliga kostnader. Jag har ett relativt stort 
individuellt handlingsutrymme som jag använder för att försöka förändra vår verksamhet i linje 
med mina personliga värderingar och visioner. Jag strävar efter att upprätta personliga kontakter 
och nätverk såväl inom som utanför min arbetsplats i syfte att öka mitt inflytande. 
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
Lars El Hayek 
Högskolan i Halmstad 
larelh16@student.hh.se 
072-9 30 34 30 
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12.2 Enkätresultatet i sin helhet- Kommun S & Kommun B 
 

 
 
 

0 2 4 6 8

10.Vilken	nytta	människor	har	av	vår	verksamhet	är	
vägledande	och	överordnat	budget,	mål	och	resultat	

9.	Politiker	ska	inte	vara	delaktiga	i	beslutsunderlaget	och	
tjänsteskrivelser,	deras	uppgift	är	att	ta	ställning	till	det	som	

uttrycks	i	underlaget	och	sedan	fatta	beslut.	

8.	Fritidspolitiker	(ej	kommunalråd)	är	ej	lämpliga	att	styra	
över	vår	verksamhet.	Vår	verksamhet	kräver	100%	närvaro	

7.	Vi	har	stor	tilltro	till	vår	profession,	vår	verksamhet	skulle	
bli	effektivare	ju	mindre	politiker	lägger	sig	i	

6.	Det	är	viktigt	att	inte	göra	några	avsteg	från	innehållet	och	
riktningen	i	politiskt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige	

och	nämnden/bolagsstyrelsen	

5.	Transparens,	inflytande	och	utomståendes	delaktighet	kan	
ibland	upplevas	som	en	’’bromskloss’’	för	effektiviteten	och	

generellt	i	vår	verksamhet	

4.	Vår	verksamhet	fungerar	bra,	därför	behöver	inte	
kommunmedlemmarna	involveras	i	större	utsträckning	

3.	Vår	verksamhet	är	komplex,	det	är	därför	inte	lämpligt	att	
kommunmedlemmarna	får	för	stort	inflytande	att	påverka	

utformningen	och	vara	delaktiga	i	viktiga	beslut.	

2.	I	vår	verksamhet	fattar	ledningen	de	avgörande	besluten	

1.	Det	är	viktigt	med	insyn	och	att	kommunmedlemmar	har	
löpande	tillgång	till	offentliga	dokument	och	handlingar	

Enkätresultat
Kommun	S

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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23.	Politikerna	bör	i	större	utsträckning	förlita	sig	på	vår	expertis	
och	ta	större	hänsyn	till	detta

22.	När	politiker	och	tjänstemän	har	olika	uppfattning,	blir	det	
oftast	som	politikerna	vill

21.	Konkurrens	och	olika	aktörer	i	vår	verksamheten	är	viktigt	och	
det	berikar	mångfalden	i	vår	kommun

20.	Lönsamhet	ska	vara	ett	överordnat	mål

19.	Vår	verksamhet	kan	drivas	som	vilket	företag	som	helst	utan	
att	det	påverkar	kommuninvånarna	negativt.

18.	Det	är	utomordentligt	viktigt	att	en	person	som	söker	en	
tjänst	hos	oss	besitter	ledaregenskaper,	är	resultat-mål	och	

marknadsorienterad

17.	Det	är	viktigt	att	systematiskt	pröva	vilka	möjligheter	det	finns	
att	kostnadseffektivisera	vår	verksamhet

16.	Det	är	viktigt	att	överväga	och	beakta	möjligheten	till	
alternativa	driftsformer;	''Om	det	går	att	göra,	det	vi	gör	till	en	

lägre	kostnad	så	är	det	positivt!''

15.	Jag	känner	inget	ansvar	för	en	upphandling	som	jag	varken	
varit	ansvarig	för	eller	involverad	i,	som	sedan	visar	sig	vara	en	

oetisk	upphandling	som	dessutom	bryter	mot	LOU

14.	Om	mina	chefer	och/eller	kollegor	gör	något	som	tydligt	går	
emot	ett	politiskt	beslut,	lag,	praxis	så	ser	jag	inte	det	som	min	

uppgift	att	föra	det	till	strålkastarljuset	(Gå	till	media)	

13.	Jag	vägrar	att	lyda	och	rätta	mig	efter	beslut	som	fattas	av	
mina	överordnade	(	Chefer,	politiker	m.m.)	om	beslutet	bryter	
mot	min	etik,	moral	och	mina	insikter	genom	min	yrkesroll.	

12.	Jag	undviker	att	konfrontera	mina	kollegor/överordnade	och	
jag	undviker	att	motsätta	mig	direktiv	jag	inte	gillar	eftersom	det	

finns	en	risk	att	det	leder	till	repressalier,	som	ex.	utebliven	
befordran	och	sämre	utgångsläge	i	löneförhandlingar	

11.	Min	profession	ska	tillåta	mina	egna	ambitioner	få	genomslag	
i	verksamheten	

Fortsättning
Enkätresultat
Kommun	S

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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0 2 4 6 8

10.Vilken	nytta	människor	har	av	vår	verksamhet	är	vägledande	
och	överordnat	budget,	mål	och	resultat	

9.	Politiker	ska	inte	vara	delaktiga	i	beslutsunderlaget	och	
tjänsteskrivelser,	deras	uppgift	är	att	ta	ställning	till	det	som	

uttrycks	i	underlaget	och	sedan	fatta	beslut.	

8.	Fritidspolitiker	(ej	kommunalråd)	är	ej	lämpliga	att	styra	över	
vår	verksamhet.	Vår	verksamhet	kräver	100%	närvaro	

7.	Vi	har	stor	tilltro	till	vår	profession,	vår	verksamhet	skulle	bli	
effektivare	ju	mindre	politiker	lägger	sig	i	

6.	Det	är	viktigt	att	inte	göra	några	avsteg	från	innehållet	och	
riktningen	i	politiskt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige	och	

nämnden/bolagsstyrelsen	

5.	Transparens,	inflytande	och	utomståendes	delaktighet	kan	
ibland	upplevas	som	en	’’bromskloss’’	för	effektiviteten	och	

generellt	i	vår	verksamhet	

4.	Vår	verksamhet	fungerar	bra,	därför	behöver	inte	
kommunmedlemmarna	involveras	i	större	utsträckning	

3.	Vår	verksamhet	är	komplex,	det	är	därför	inte	lämpligt	att	
kommunmedlemmarna	får	för	stort	inflytande	att	påverka	

utformningen	och	vara	delaktiga	i	viktiga	beslut.	

2.	I	vår	verksamhet	fattar	ledningen	de	avgörande	besluten	

1.	Det	är	viktigt	med	insyn	och	att	kommunmedlemmar	har	
löpande	tillgång	till	offentliga	dokument	och	handlingar	

Enkätresultat
Kommun	B

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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23.	Politikerna	bör	i	större	utsträckning	förlita	sig	på	vår	expertis	och	
ta	större	hänsyn	till	detta

22.	När	politiker	och	tjänstemän	har	olika	uppfattning,	blir	det	oftast	
som	politikerna	vill

21.	Konkurrens	och	olika	aktörer	i	vår	verksamheten	är	viktigt	och	det	
berikar	mångfalden	i	vår	kommun

20.	Lönsamhet	ska	vara	ett	överordnat	mål

19.	Vår	verksamhet	kan	drivas	som	vilket	företag	som	helst	utan	att	
det	påverkar	kommuninvånarna	negativt.

18.	Det	är	utomordentligt	viktigt	att	en	person	som	söker	en	tjänst	hos	
oss	besitter	ledaregenskaper,	är	resultat-mål	och	marknadsorienterad

17.	Det	är	viktigt	att	systematiskt	pröva	vilka	möjligheter	det	finns	att	
kostnadseffektivisera	vår	verksamhet

16.	Det	är	viktigt	att	överväga	och	beakta	möjligheten	till	alternativa	
driftsformer;	''Om	det	går	att	göra,	det	vi	gör	till	en	lägre	kostnad	så	är	

det	positivt!''

15.	Jag	känner	inget	ansvar	för	en	upphandling	som	jag	varken	varit	
ansvarig	för	eller	involverad	i,	som	sedan	visar	sig	vara	en	oetisk	

upphandling	som	dessutom	bryter	mot	LOU

14.	Om	mina	chefer	och/eller	kollegor	gör	något	som	tydligt	går	emot	
ett	politiskt	beslut,	lag,	praxis	så	ser	jag	inte	det	som	min	uppgift	att	

föra	det	till	strålkastarljuset	(Gå	till	media)	

13.	Jag	vägrar	att	lyda	och	rätta	mig	efter	beslut	som	fattas	av	mina	
överordnade	(	Chefer,	politiker	m.m.)	om	beslutet	bryter	mot	min	etik,	

moral	och	mina	insikter	genom	min	yrkesroll.	

12.	Jag	undviker	att	konfrontera	mina	kollegor/överordnade	och	jag	
undviker	att	motsätta	mig	direktiv	jag	inte	gillar	eftersom	det	finns	en	
risk	att	det	leder	till	repressalier,	som	ex.	utebliven	befordran	och	

sämre	utgångsläge	i	löneförhandlingar	

11.	Min	profession	ska	tillåta	mina	egna	ambitioner	få	genomslag	i	
verksamheten	

Fortsättning
Enkätresultat
Kommun	B

Avstår Tar	helt	avstånd Tar	delvis	avstånd Instämmer	delvis Instämmer	helt
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12.3 Innehållsanalys-  Kommun S & Kommun B 
 
Kommun S - Ägardirektiv 
 
 
Demokrativärden 
 
Insyn & Inflytande 
 
’’Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information 
om verksamheten som den begär.’’  

’’Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats ’’ 

’’Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ 
kommunallagen.’’ 

 
Politiken som överordnad 
 
’’medverka till att uppnå av Kommunfullmäktige antagna energimål’’   

’’Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 
anges i kommunstyrelsen reglemente.’’  

’’Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. ’’ 

’’Bolaget disponerar en borgensram för långfristig finansiering. Storleken bestäms genom 
särskilt beslut av kommunfullmäktige.’’  

’’Investeringar över 50 mkr skall godkännas av moderbolaget innan de påbörjas.’’  

’’Styrelsen i bolaget skall årligen utvärdera och ompröva bolagets finanspolicy ’’ 
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Allmänintresset/Nyttan för medborgare 
 
’’Huvudsyftet med verksamheten är att utifrån ett allmännyttigt syfte - med socialt 
ansvarstagande i aktivt samarbete inom kommunen medverka till goda livsmiljöer för alla’’  

___________________________________________________________________________ 
 
Ekonomivärden 
 
Kostnadseffektivitet 
 
- 
 
Affärsmässighet/Marknadsanpassning 
 
’’på en grund vilande på affärsmässiga principer: ’’ 
 
’’genom produktion och förvärv aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med 
bostäder’’   

’’Bolaget skall sträva efter en kombination av låg attraktiv hyresnivå i kombination med ett 
och serviceindex i nivå med marknadens främsta hyresvärdar. ’’  

’’Bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och ha ett långsiktigt 
perspektiv.’’ 

’’Lån från kommunen skall ha marknadsmässiga villkor och räntor.’’  

’’Bolaget får ta upp lån mot pantsäkerhet i fastighet på affärsmässiga grunder.’’ 

’’bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett 
koncerntänkande ’’ 

Lönsamhet 

’’Soliditeten i bolaget skall långsiktigt vara lägst 8 %.’’ 

’’Bolaget skall ha en avkastning om minst 5 %’’ 

___________________________________________________________________________ 
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Kommun S- Bolagsordning 

Demokrativärden 

Insyn och inflytande 

’’erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.’’  

’’Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlig- hets- och 
sekretesslagen.’’  

’’Till bolagsstämma skall också kommunfullmäktige i kommun kallas och representanter för 
massmedier inbjudas att närvara. ’’ 

’’samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall kommunfullmäktige i kommunen utse 
två lekmannarevisorer med två suppleanter.’’ 

’’Kommunstyrelsen i kommunen äger rätt att ta del av bolagets handlingar’’   

’’Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
kommunen.’’   

Politiken som överordnad 

’’Kommunfullmäktige i kommunen skall få möjlighet att yttra sig innan beslut fat- tas 
avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.’’  

Allmänintresset 

’’Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen.’’  

 

Ekonomivärden 

Kostnadseffektivitet 

- 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning  

’’Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.’’ 
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’’Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.’’  

’’bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt’’ 

’’aktiekapital skall utgöra lägst etthundra miljoner kronor och högst fyra- hundra miljoner 
kronor.’’ 

 
Lönsamhet 

- 

________________________________________________________________ 

Kommun B - Ägardirektiv 
 
 
Demokrativärden 

Insyn & Inflytande 
 

’’Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägaren har ett bestämmande inflytande 
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och 
sekretesslagen 2 kap 3 §.’’ 

’’Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens uppsikt’’ 

’’(..)och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande.’’  

’’Dessutom ska bolaget lämna begärda handlingar och information i anslutning till 
kommunens budgetprocess.’’  

Politiken som överordnad 

’’Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den så kallade 
uppsiktsplikten.’’  

’’Kommunstyrelsen får själv eller genom utsedda personer granska bolagets räkenskaper och 
handlingar.’’  

’’Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägardirektiv från 
ägaren.’’ 
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’’Kommunfullmäktige har ägarrollen och utser ombud som företräder kommunen som ägare 
vid bolagsstämma. Kommunfullmäktige fastställer ändamålet med bolagets verksamhet, 
kommunallagen, KL, 3 kap 17 §, samt utser samtliga styrelseledamöter. Kommunfullmäktige 
ska även ta ställning innan sådana beslut som är av principiell beska enhet eller annars av 
större vikt fattas. Kommunfullmäktige utfärdar vid behov ägardirektiv för bolagets 
verksamhet.’’  

’’När en minoritet om minst två styrelseledamöter anser att en fråga är sådan som anges ovan 
ska bolaget överlämna frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande eller 
godkännande.’’  

Allmänintresset 

’’För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, tillsammans 
med ägarens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för invånarna.’’ 

’’Bolaget är bildat för att genomföra den verksamhet som Kungsbacka kommun beslutat att 
driva för att tillgodose invånarnas behov Bolaget är en del av ägarkommunens verksamhet.’’ 

’’Bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att 
tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden.’’  

’’Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen.’’ 

 

Ekonomivärden 

Kostnadseffektivitet 

- 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning  

’’Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.’’  

’’(...) om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen.’’  

 
Lönsamhet 

’’Fastigheten ska dock endast säljas under förutsättning att det är förenligt med god 
ekonomisk hushållning.’’ 

’’Bolaget ska som långsiktigt mål ha en soliditet på 20 procent.’’ 
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’’Bolaget ska sträva efter att generera positiva årliga resultat.’’ 

’’Bolaget ska ha ett direktavkastningskrav på 6 procent.’’ 

’’Marknadsmässig avkastning på insatt kapital.’’  

___________________________________________________________________________ 

Kommun B- Bolagsordning 

Demokrativärden 

Insyn & Inflytande 
 

’’erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.’’ 

’’Kommunstyrelsen i kommunen äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.’’  

’’Revisor för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning.’’  

’’Bolaget är ett kommunalägt bostadsföretag.’’ 

 

Politiken som överordnad 

’’Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i kommunen möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beska enhet eller annars av större vikt fattas.’’ 

 

Allmännintresset 

’’Bolaget ska i allmännyttigt syfte(...)’’  

Ekonomivärden 

Kostnadseffektivitet 

- 

Affärsmässighet/Marknadsanpassning  

’’Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.’’ 
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’’I bolaget ska finnas lägst 50.000 aktier och högst 200.000 aktier.’’  

’’Bolaget kan producera energi även till externa kunder.’’ 

Lönsamhet 

- 

 

12.4 Ägardirektiv- och bolagsordning- Kommun S & 
Kommun B 

 

Kommun S- Ägardirektiv 
 

   
 

Dokumentbeteckning 
Ägardirektiv för AB Eidar, Trollhättans 
Bostadsbolag 

Dnr 
KS 2016/156 107 

Antaget av/Ansvarig 
Kommunfullmäktige den 
7 mars 2016, § 17 

Handläggare/Förvaltning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum 2016-03-07 
Ersätter KF den 3 
mars 2014, § 29 

 
 

Ägardirektiv för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 
 
Samtliga av Trollhättans Stad helägda bolag har att följa stadens bolagspolicy. 
Därutöver gäller särskilt för AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag följande direktiv: 
 
Verksamhetsinriktning och syfte 

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, nedan kallat ”Eidar”, är ett av stadens 
viktigaste bostadspolitiska instrument. Huvudsyftet med Eidars verksamhet är att 
utifrån ett allmännyttigt syfte - med socialt ansvarstagande på en grund vilande på 
affärsmässiga principer: 
 

▪ medverka till att utveckla Trollhättan som en attraktiv bostadsort med goda 
och trygga boendemiljöer, genom att samt erbjuda ett varierat utbud av 
hyresbostäder med god kvalitet och service, 

▪ genom produktion och förvärv aktivt medverka till att förse bostadsmark- 
naden med bostäder och bidra till en för kommunen önskad tillväxt, 

▪ bidra till att uppfylla Stadens bostadsgaranti för studenter vid Högskolan 
Väst, 

▪ bidra till ökad integration och mångfald, 
▪ erbjuda ett prisvärt boende för alla, 
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▪ i aktivt samarbete inom kommunen medverka till goda livsmiljöer för alla, 

▪ medverka till att uppnå av Kommunfullmäktige antagna energimål och bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling. 

 
Bolaget skall sträva efter en kombination av låg attraktiv hyresnivå i 
kombination med ett och serviceindex i nivå med marknadens främsta 
hyresvärdar. 
 
Volymdirektiv 
 
Eidar bör ha en rimlig andel av kommunens bostadsmarknad. 
 

Kommunens ledningsfunktion 
 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet 
med vad som anges i kommunstyrelsen reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att 
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Förvaltningsberättelsen 
 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 
a §§ kommunallagen. 
 
Finansiella direktiv 
 
Bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och ha ett 
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långsiktigt perspektiv. 
 
Bolaget skall årligen till moderbolaget redovisa budget och en rullande treårig 
investeringsplan. 
 
Investeringar över 50 mkr skall godkännas av moderbolaget innan de påbörjas. 

Soliditeten i Eidar skall långsiktigt vara lägst 8 %. 

Bolaget disponerar en borgensram för långfristig finansiering. Storleken bestäms 
genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. För borgen erläggs en 
borgensavgift. Lån från Trollhättans stad skall ha marknadsmässiga villkor och 
räntor. Moderbolaget skall årligen pröva bolagets borgensbehov utifrån 
investeringsplanen. 
 
Bolaget får ta upp lån mot pantsäkerhet i fastighet på affärsmässiga grunder. Lån 
mot utökad pantsäkerhet skall godkännas av moderbolaget TSAB. 
 
Styrelsen i bolaget skall årligen utvärdera och ompröva bolagets finanspolicy. 
 
Bolaget skall ha en avkastning om minst 5 % på det egna kapitalet där 
resultatet definieras som resultat före skatt + årets värdetillväxt i bolagets 
fastigheter. Värdetillväxten fastställs vid den kassaflödesvärdering av 
fastigheterna som görs i samband med årsbokslutet. 
 
Disposition av överskott 

Vinstmedel skall återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån 
för att uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdel- ning av 
överskott trots att soliditetsmålet inte är uppnått. 
 
Utdelning motsvarande förräntning på tillskjutet ägarkapital skall lämnas när 
bolagets långsiktiga likviditet medger detta. Krav på högre engångsutdelning kan 
komma att ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller 
verksamhet. 
 
Helhetssyn och samordning 
 
Eidar ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett 
koncerntänkande. Eidar ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens 
samlade intressen. Samordning av funktioner skall ske där fördel kan uppstå för 
”kommunkoncernen” som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget skall 
samråd ske med moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen. 
Revidering av direktiv 
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Direktiv som staden reviderat fastställs på bolagsstämman. 

 
Kommun S- Bolagsordning 
 

 

   
 

Dokumentbeteckning 
Bolagsordning för AB Eidar, Trollhät- 
tans Bostadsbolag 

Dnr 
KS 2014/64 003 

Antaget av/Ansvarig 
Kommunfullmäktige den 
3 mars 2014, § 28 

Handläggare/Förvaltning 
Ekonomikontoret 

Datum 2014-03-03 
Ersätter KF den 
22 april 2013 § 
51 

 
 
BOLAGSORDNING FÖR AB BOSTADSBOLAG 
 

Bolagets firma 
 
§ 1 
Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag. 
 
Verksamhetens föremål 
§ 2 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans kommun 
förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter eller tomträtter 
med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar och 
att i övrigt efter sam- råd med kommunstyrelsen i Trollhättans Stad medverka 
till bostadsförsörjningens främjande. 
 
Verksamhetens ändamål 
§ 3 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokalise- ringsprincip främja bostadsförsörjningen i Trollhättans kommun och 
erbjuda hyres- gästerna möjlighet till boendeinflytande. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna nettotillgångar tillfalla Trollhättan Stadshus 
AB för att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det 
ändamål för vars främjande bolaget bildats. 
 
Offentlighet 
§ 4 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
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gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
offentlig- hets- och sekretesslagen. 
 
Fullmäktiges yttrande 
§ 5 
Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad skall få möjlighet att yttra sig innan 
beslut fat- tas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt. 
 
Aktiekapital 
§ 6 
 

 

   
 

Dokumentbeteckning 
Bolagsordning för AB Eidar, Trollhät- 
tans Bostadsbolag 

Dnr 
KS 2014/64 003 

Antaget av/Ansvarig 
Kommunfullmäktige den 
3 mars 2014, § 28 

Handläggare/Förvaltning 
Ekonomikontoret 

Datum 2014-03-03 
Ersätter KF den 
22 april 2013 § 
51 

 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundra miljoner kronor och högst 
fyra- hundra miljoner kronor. 
 
§ 7 
Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. 
 
Styrelse mm 

§ 8 
Styrelsen skall ha sitt säte i Trollhättans kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 9 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst sju 
supplean- ter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad för tiden från den års- 
stämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige utser också för samma tid ordförande och vice 
ordförande i bo- lagets styrelse. 
 
§ 10 
Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill 
utser. 
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Revisorer 

§ 11 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor 
med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
det fjärde året efter revisorvalet. 
 
 
Lekmannarevisorer 

§ 12 
För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
eko- nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig, skall kommunfullmäktige i Trollhättans Stad utse två lekmannarevisorer 
med två suppleanter. 
 
För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisor. 
 
Räkenskapsår 

§ 13 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen och verkställande 
direktören skall framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman. 
 
 
Bolagsstämma 

§ 14 
Kallelse till bolagsstämma skall ske aktieägaren genom brev. Kallelsen skall ske 
ti- digast fyra och senast två veckor före stämman. 
 
Till bolagsstämma skall också kommunfullmäktige i Trollhättans Stad kallas 
och re- presentanter för massmedier inbjudas att närvara. 
 
§ 15 
Årsstämma hålls senast under juni månad. 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman, 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, 
4. Godkännande av dagordning, 
5. Val av två personer att justera protokollet, 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i före- 
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kommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, 
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekom- 
mande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba- 
lansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och sup- 
pleanter. 

11. I förekommande fall val av revisor och en revisorsuppleant. 
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter, 

samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, 
13. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter i 

bolaget, 
14. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 

Bolagsstämmans kompetens 
§ 16 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

- Bildande av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, med 
undantag av bolagsbildningar av fastighetsförvaltande och/eller administrativ ka- 
raktär 

- Investering i eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 200 
miljoner SEK exkl moms per affärstillfälle 

 
Inspektionsrätt 
§ 17 
Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 

Övriga bestämmelser 

§ 18 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Trollhättans Stad. 
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Kommun B- Ägardirektiv 
 
ÄGARDIREKTIV EKSTA 
BOSTADSAKTIEBOLAG, KF 2011-05-04 S 113 BOLAGSSTÄMMA 2011-05-1 1 

 
Ägardirektiv 
för verksamheten i Eksta Bostadsaktiebolag, nedan bolaget, antaget av kommunfullmäktige i 
Kungsbacka kommun 2016-05-04, $ 113, och fastställt av bolagsstämma 2016-05-04. 
1. Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning Ägarens roll innebär bland annat att 
löpande utvärdera verksamheten och Verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur 
dessa överensstämmer med ägarens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av 
bolagsstyrelse och bolagsledning. 
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, tillsammans 
med ägarens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för invånarna. Det är därför 
naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med ägarens övriga verksamhet så långt det 
är möjligt och lämpligt. 

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt 
underlätta för ägaren att följa verksamheten. 
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägaren har ett bestämmande inflytande 
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och 
sekretesslagen 2 kap 3 $. 
I detta ägardirektiv tydliggörs roller och ansvar mellan ägaren och bolaget. 
2. Vision Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Kungsbacka kommuns 
vision, beslutad av kommunfullmäktige den 13 oktober 2005. Visionens huvudpunkter är: 
- Kungsbacka ska utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
kommun 

- Kungsbacka ska bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i 
KUNGSBACKA KOMMUN 
 
- Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, 2 (8) 
insyn och demokrati 
Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, 
kriminalitet och nonchalans 
- Ett stadsliv med rika möjligheter till möte, kulturupplevelser och 
restaurangbesök 
3. ROIler 
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Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har ägarrollen och utser ombud som företräder 
kommunen som ägare vid bolagsstämma. Kommunfullmäktige fastställer ändamålet med 
bolagets Verksamhet, kommunallagen, KL, 3 kap 17 $, samt utser samtliga styrelseledamöter. 
Kommunfullmäktige ska även ta ställning innan sådana beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktige utfärdar vid behov 
ägardirektiv för bolagets verksamhet. 
Varje parti med representation i kommunfullmäktige får utse en representant som har rätt att 
närvara på bolagets bolagsstämma. Representanten har rätt att ta del av material utsänt inför 
bolagsstämma samt att ställa frågor inom ramen för bolagsstyrelsens och verkställande 
direktörens upplysningsplikt. 
Partirepresentant har rätt att få anteckna sin mening i bolagsstämmoprotokollet. 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ansvar för att löpande följa kommunens verksamhet, 
KL 6 kap 1 $. Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, 
den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får själv eller genom utsedda personer 
granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget får ta undan handlingar från 
granskningen som innehåller uppgifter som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar 
mot annan än kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets 
tjänst. 
Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer, KL 3 kap 17 $. 
Lekmannarevisorernas uppgifter framgår av aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna ska 
årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman. 
Bolagets styrelse och verkställande direktör Bolagets styrelse och verkställande direktör ska 
följa detta och övriga ägardirektiv från ägaren, om de inte strider mot tvingande bestämmelser 
i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
Bolaget Bolaget är bildat för att genomföra den verksamhet som Kungsbacka kommun 
beslutat att driva för att tillgodose invånarnas behov. Bolaget är en del av ägarkommunens 
verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens uppsikt och ska följa 
kommunens direktiv för verksamheten. 
 
KUNGSBACKA KOMMUN 
Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och 3 (8) författning 
och genom 
Bolagsordning 

- Ägardirektiv 
Av kommunen utfärdade särskilda direktiv 

- Avtal mellan kommunen och bolaget 
4. Bolagets verksamhet och ändamål 
Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Bolagets innehav av 
hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhandahålla bostäder för alla och 
att ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens 
förvaltningar och vara en resurs i genomförandet av dessa ambitioner. 
Bolaget ska som kommunalt bostadsföretag inom Kungsbacka kommun förvärva och sälja 
fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter, 
undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där det drivs kommunal verksamhet 
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samt tillhörande kollektiva anordningar och till dessa fastigheter hörande kommersiella 
lokaler. 
Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del kommersiella 
lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets övriga förvaltning och om 
innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga utveckling i övrigt. 
Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget har 
energiproduktionsanläggning för egna fastigheter och där det är det mest effektiva sättet att 
ordna energiförsörjningen. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka kommun. 
5. Direktiv för bolagets verksamhet 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens godkännande, samråd 
Bolaget ska enligt kommunallagen låta kommunfullmäktige ta ställning innan sådana 
beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Bolaget ska dessutom inhämta kommunfullmäktiges godkännande före beslut när det 
gäller: 
Större investering 
Förvärv av fastigheter som helt eller delvis innehåller kommersiella lokaler 
 

Kommun B- Bolagsordning 
 
Bolagsordning Eksta Bostadsaktiebolag, 556497-8293 Ändrad vid bolagsstämma 2011-
05-11 
Godkänd av kommunfullmäktige i Kungsbacka 2016-05-04,  
Firma 
Styrelsens säte 
Verksamhet 
Ändamålet med bolagets Verksamhet 
Fullmäktiges rätt att ta ställning 
S 1 
Bolagets namn är Eksta Bostadsaktiebolag. 
S2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län. 
S3 
Bolaget är ett kommunalägt bostadsföretag som har till uppgift att inom Kungsbacka kommun 
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förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med 
hyresrätter, undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där det drivs kommunal 
verksamhet samt tillhörande kollektiva anordningar och till dessa fastigheter hörande 
kommersiella lokaler. 
Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget har 
energiproduktionsanläggning och där det är det mest effektiva sättet att ordna 
energiförsörjningen. 
Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del med 
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets övriga förvaltning 
och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga utveckling i övrigt. 
S 4 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka kommun. 
S5 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
S 6 
1 (3) 
 
Aktiekapital 
Antal aktier 
Styrelse 
Revisor 
Lekmannarevisorer 
Kalelse 
Ordinarie bolagsstamma (årsstämma) 

2011-04-05 Rev 2011-04-12 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 miljoner kronor och högst 200 miljoner kronor. 
S 7 
I bolaget ska finnas lägst 50.000 aktier och högst 200.000 aktier. 
S 8 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämman (årsstämma) som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
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S 9 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 7 kap 10 $ 
aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
S 10 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i 
Kungsbacka kommun utse samtliga revisorer i den av kommunfullmäktige utsedda 
kommunrevisionen till lekmannarevisorer. 
S 11 
Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Kungsbacka, ska ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 
S 12 
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling 
Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av 
dagordning Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 
2 (3) 
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