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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att analysera tänkbara demokratiska konsekvenser som 

utvecklingen av de kommunala bolagen och införandet av koncernstyrning medfört. Studien 

har fokuserat på politikers och allmänhetens möjligheter till insyn och påverkan i de 

kommunala bolagen. Avsikten är även att granska de demokratiska konsekvenserna som 

bildandet av koncernstyrningen medfört. Studien har avgränsats till en fallstudie av 

koncernstyrningen i Halmstad där intervjuer med inblandade kommunpolitiker och 

bolagsrepresentanter legat till grund för resultat- och analysdelen. Det som framkommit i 

studien är att kommunen utifrån kommunaldemokratiska teorier är en passiv ägare till dess 

dotterbolag och att man generellt endast styr genom ägardirektiv. Allmänheten har många 

befintliga kanaler att påverka de kommunala bolagen men dessa kanaler sker endast genom en 

indirekt påverkan, där medborgarna måste förlita sig på andra parter. Koncernstyrningens 

införande har bidragit till förändrade styrningsstrukturer samt tydliggjort kommunen som 

ägare. För allmänheten har koncernstyrningen endast påverkats i begränsat omfång. 

 

Nyckelord: Kommunaldemokrati, koncernstyrning, insyn, påverkan. 
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 1 Inledning 

 

All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på 

allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna 

(Regeringsformen 1 kap. 1 §). 

 

Demokrati är utgångspunkten för det svenska politiska systemet. Begreppet demokrati 

kopplas samman med en positiv värdeladdning och används för att tydliggöra och beskriva 

goda företeelser i samhället (Premfors m.fl. 2003:21). I demokratin är det centralt med ett 

politiskt deltagande och dess roll är oomtvistad. Därtill bygger demokratin på att det existerar 

ett medborgerligt deltagande. Utan ett medborgerligt deltagande finns ingen demokrati och 

utan medborgare som subjekt är demokratin meningslös. I definitioner och beskrivningar av 

demokrati ses alltid det medborgerliga engagemanget och deltagandet som centralt. 

Medborgarnas aktiva medverkan ses till och med som en värdemätare för hur utvecklad en 

demokratisk stat är och hur legitim politiken är. Det räcker dock inte med ett aktivt 

fungerande medborgerligt deltagande utan det krävs även ett väl fungerande institutionellt 

arrangemang. Det institutionella är av vikt för att säkerställa de gemensamma besluten, att de 

medborgerliga friheterna och rättigheterna kan efterlevas. Det är inte att förglömma att 

demokratin vilar på tesen om allas lika värde och en politisk jämlikhet (Nilsson 2005:1).  

 

Demokratin är kopplad till medborgerligt deltagande och genom politiskt engagemang kan 

demokratin härledas på olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Den representativa 

demokratin förekommer på statlig nivå genom att vi gemensamt väljer fram riksdagens 

representanter. Vi har även befogenheter att på samma sätt folkligt förankra makten på 

kommunal nivå. På den kommunala nivån väljer vi representanter för att förvalta kommunens 

två övergripande huvuduppgifter. Den första kommunala uppgiften är att genomföra det som 

den själv beslutat och den andra uppgiften är att genomföra det som bestämts på nationell 

nivå. Genom kommunallagen ges varje kommun därefter friheten och möjligheten att 

organisera sig efter eget tycke. Det har medfört att kommunerna är differentierade i deras 

uppbyggnad, där vissa kommuner har en bred organisation medan andra har en mer begränsad 

struktur (Ström 2002:35f). Utifrån denna enkla beskrivning av kommunens huvuduppgifter 

har det i sedan diskuterats flitigt i media, i politiken och bland allmänheten vilken roll en 

svensk kommun ska besitta och hur den bör utformas. Det diskuteras om vad som ska vara i 
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privat regi och vad som ska vara i kommunal regi. Kommunens roll har dock vagt 

övergripande definierats till att tillgodose kommunala behov (Meyer & Månsson 2009:11). 

Syftet för en kommun har definierats till att tillgodose kommuninvånarna med allmännyttiga 

tjänster och nyttigheter. Dessa nyttigheter och tjänster ska baseras på demokratiska värden, 

saklighet och objektivitet. Kommunal verksamhet ska ideligen präglas av allmännyttan och 

grundidén ska inte förändras även om verksamheter byter skepnad till en privaträttslig form 

(Dahlgren 1992:17).   

 

1.1 Problemformulering 

 

Relationen mellan demokrati och byråkrati. Den handlar om det politiska dilemma som består i att 

vi på en och samma gång vill att alla medborgare skall ha lika stort inflytande över de 

gemensamma angelägenheterna och att den offentliga verksamheten skall genomföras på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Det är därvid inte så enkelt att det är ett nollsummespel, det vill säga att 

mer demokrati ger mindre effektivitet och omvänt. Men inte heller tycks det vara möjligt att 

eliminera alla motsättningar mellan demokrati och byråkrati – ingen har i alla fall ännu funnit 

lösningen på problemet i den meningen att vi helt kan slippa undan besvärliga, principiella och 

praktiska avvägningar mellan demokrativärden och effektivitetsvärden (Premfors m.fl. 2003:17).  

 

I en representativ demokrati är allmänna val en viktig faktor för att stabilisera allmänhetens 

möjligheter till påverkan och inflytande. Allmänheten väljer politiker som för deras talan och 

därigenom allmänhetens vilja. Det är också en central aspekt inom en demokrati att 

allmänheten inte enbart påverkar genom val, utan även har möjlighet till inflytande och 

påverkan mellan valtillfällena. Allmänheten bör vara aktiv och ha möjligheten att påverka 

beslut, vilket endast är möjligt om offentlig verksamhet är öppen för insyn för dess 

medborgare (SOU 1975:41 s 19). Den deltagardemokratiska synen bygger på att allmänheten 

har möjlighet att vid önskan delta i diskussionerna inför beslutsfattning och därigenom kunna 

påverka verkställandet av diverse beslut. Representativ demokrati är vanligtvis grundpelaren i 

ett demokratiskt samhälle, men likväl bör den deltagardemokratiska synen ges utrymme. Det 

är genom dialogen mellan kommunen och allmänheten som besluten får sin legitimitet, med 

dess utgångspunkt i yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Den representativa demokratimodellen har 

dessutom kritiserats grundat på dess otillräcklighet i medborgarnas möjlighet till reellt 

inflytande, samtidigt som samhällsförändringar problematiserat svårigheten att upprätthålla 

den representativa demokratins värden. Politikens fragmentering och ökade komplexitet gör 

det svårare att ställa de folkvalda till svars för tagna beslut (Nilsson 2005:2ff).   
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De kommunala bolagen grundades framförallt i syfte att förvalta verksamheter som ansågs 

nödvändiga i kommunal regi. Redan i det ursprungliga stadiet prioriterades demokratiska 

aspekter med möjligheter till insyn i dess process. Verksamheten och dess service till 

medborgaren sågs som målet och inte dess möjliga ekonomiska avkastning, vilket bland annat 

påvisas i grundandet av begreppet allmännyttan. Kommunal verksamhet regleras dessutom av 

kommunallagen, vilket omöjliggör ett utgångssyfte med en strävan efter vinstintresse 

(Dahlgren 1992:44ff). Kommunerna har i viss utsträckning omformat verksamheter till 

bolagiseringar, vilket i korthet innebär att det offentliga skapar egna bolag innehållande 

offentliga förvaltningsuppgifter (Lundquist 2010:121). Skapandet av aktiebolag bidrar till en 

kontrast mellan den offentliga rätten och bolagsrätten. I bolagsrätt, vilket är formen för 

privatiserade bolag, ses verksamheten som ett medel till monetär vinst och präglas av 

effektivitet och affärskultur (Dahlgren 1992:44). Effektivitet kan här benämnas till att så 

mycket som möjligt ska genomföras med en så liten resursinsats som möjligt (Brorström m.fl. 

2005:15). Effektivitetsvärden kan också sammanfattas till koppling med måluppfyllelse, där 

ju högre grad av måluppfyllelse desto högre effektivitet (Westerståhl 1970:45). Effektiviteten 

och affärskulturen kan ses i kontrast till förvaltningskulturen som även ska präglas utifrån 

demokratiska grunder, där verksamheten är det centrala och inte dess ekonomiska avkastning. 

Kommunala bolag ses i kontrast mellan en verksamhet kopplad till offentlig rätt och 

bolagsrätt, eller i kontrast i benämningen mellan ett effektivt managementperspektiv och ett 

rättsäkert demokratiskt perspektiv (Dahlgren 1992:44).  

 

Skillnader som beskrivs mellan offentlig rätt och bolagsrätt berör även beslutsprocessen. Den 

kommunalrättsliga beslutsprocessen är mer invecklad och ses generellt med långsammare 

handläggningar, framförallt efter dess nödvändighet med en utvecklad formalism. Den 

privaträttsliga formen är generellt bestående av en högre effektivitet då formen innefattar färre 

formregler och ger mer makt åt enskilda aktörer. Inom privaträttsliga företagsformer kan 

enskilda individer förfoga över stort handlingsutrymme medan den kommunalrättsliga 

beslutsprocessen har ett större beredningstvång. Beredningstvång bidrar till att ärenden har 

längre väg att vandra och att fler aktörer påverkar dess utformning. Vid övergång till 

aktiebolag förenklas denna process. Effektiviteten gynnas framförallt utifrån den 

bolagsrättsliga slutenheten och i privata sammanhang gäller inte offentlighetsprincipen (SOU 

1982:13 s 85ff). Kontrasten mellan offentlig rätt och bolagsrätt är problematisk, då 

effektiviteten står i kontrast till den demokratiska beslutsprocessen i en professionell styrning 
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inom de kommunala verksamheterna (Dahlgren 1992:44). Demokratidiskussionen är dock 

central i en demokrati, samtidigt påverkas demokratin av den ekonomiska effektiviseringen.  

 

Demokratidiskussionen fokuserar på den politiska processens inputsida där det ser ut ungefär som 

förut. Vad man inte ser är att ekonomismen attackerar demokratin genom förvaltningen – 

köksvägen – på ett sätt som äventyrar det demokratiska systemet (Lundquist 2010:140). 

 

Därför är det av demokratisk vikt att allmänheten är upplyst och kan skapa sig en egen 

uppfattning kring de kommunala verksamheterna. Det är också av betydelse i 

koncernstyrningen att kommuner innehar en central roll för att kunna bedriva en god dialog 

mellan de kommunala bolagen, kommunen och allmänheten. Kommunen har en formell 

styrning av verksamheten men det är också viktigt med en informell, där det förs en 

kontinuerligt öppen dialog mellan samtliga parter även utanför de formella mötena. I 

kommunens formella ägardirektiv till de kommunala bolagen bör kommunen hänvisas till att 

ta de beslut som är av principiell betydelse eller beslut av större dignitet. Vissa frågor bör ur 

kommunalrättsligt avseende vara av den betydelsen att de ska beslutas i fullmäktige (SKL 

2006:5ff).  

 

Det kommunala bolaget är ett instrument för kommunen till nytta för kommunmedlemmarna. 

Därför är det naturligt att kommunen kontrollerar sina bolag och aktivt engagerar sig som ägare. 

Ändå kan man konstatera att detta före 1990-talet endast skedde i undantagsfall (Meyer & 

Månsson 2009:24). 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

I resonemanget ovan beskrivs en motsättning mellan en offentligrättslig och en bolagsrättslig 

form kopplat till de kommunala bolagen. Denna konflikt påverkar utformningen och 

konsekvenserna för de kommunala bolagen (Dahlgren 1992:44). Dessutom beskrivs 

konflikten mellan effektivitet och demokrati som oundviklig. Konflikten beskrivs alltid 

utmynna i effektivitetens segrande på demokratins bekostnad, bland annat utifrån människors 

och gruppuppslutningars strävan efter mer makt och inflytande (Paldanius 1999:44). 

Effektiviteten övervinner även de demokratiska värdena eftersom dess mätning av 

produktivitet är enklare att beräkna än tjänstesektorns kvalitetsutveckling (Borg 1996:17). 

 

De kommunala aktiebolagen är självständiga utöver de direktiv de får av kommunfullmäktige. 

Det förtydligas dock att kommunen bör ha en aktiv roll i sitt ägande av bolagen, framförallt i 
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de mer betydelsefulla frågorna som berör bolagen. Det vill säga att kommunen med dess 

demokratiska utgångspunkt bör ha en central roll i de kommunala bolagen. Kommunens 

delaktighet ökar möjligheterna för allmänheten att påverka och ger dessutom de representativt 

folkvalda politikerna möjlighet till insyn och påverkan i processen, vilket ökar beslutens 

demokratiska legitimitet och styrka (Meyer & Månsson 2009:33f).  

 

Syftet med denna studie är att analysera tänkbara demokratiska konsekvenser som 

utvecklingen av de kommunala bolagen och införandet av koncernstyrning medfört. För att 

kunna uppfylla syftet är frågeställningarna som denna studie avser att besvara följande; 

 

 Har politiker insyn och påverkan i de kommunala bolagen i Halmstad? 

 Har allmänheten insyn och påverkan i de kommunala bolagen i Halmstad?  

 Har bildandet av koncernbolaget Halmstads Rådhus AB påverkat kommunen och 

allmänhetens insyn och påverkan i de kommunala bolagen i Halmstad?  

 

1.3 Avgränsning 

Kommunaldemokrati är ett omfångsrikt begrepp där det utförts en bred forskning. Likaså är 

mätningar av demokrati vanligt förekommande i statsvetenskaplig forskning, då demokratin 

är den centrala utgångspunkten i det svenska samhället och i det svenska politiska systemet. 

Denna studie har karaktär av en demokratiutredning kring de kommunala bolagen i Halmstad. 

Avgränsningen till att undersöka en enstaka kommun är baserad utifrån uppsatsens 

begränsade omfång samt att uppsatsens primära syfte och frågeställningar inte inkluderar en 

generell kunskap. Det ligger därmed inte i uppsatsens linje att göra en jämförelse av 

kommunaldemokratins omfång bland de svenska kommunerna. Att vidga studien till ett större 

antal kommuner skulle möjligen legitimera en starkare slutsats, men det centrala i fallstudien 

är ändock en teoriprövande studie som möjliggör vidgande forskning inom området i 

framtiden. Studien behandlar respondenter från kommunen och respondenter inom koncernen. 

I studien har en respondent använts från de kommunala bolagen, ordföranden i Halmstads 

Fastighet AB. Att undersökningen enbart baserar sig på ett av de sju kommunala bolagen 

inom koncernen beror delvis på arbetets begränsade omfång men även att det krävs en djupare 

analys för att kunna besvara mina frågeställningar. Frågeställningarna kräver en djup analys 

av fenomenet istället för att ytligt behandla ett större urval. Valet att behandla en kommun 

som infört koncernstyrning är för att koncernbildningar blivit allt vanligare förekommande 

och att forskningen kring företeelsen fortfarande är relativt begränsad.  
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Som diskuterades i problemformuleringen kan man beskåda en kontrast mellan demokrati och 

effektivisering inom kommunala verksamheter. Denna studie är kopplad till ett demokratiskt 

perspektiv varpå effektivisering inte sätts i fokus. Effektivitet är dock ändå en viktig del även 

om den inte är central för denna studie. Fokus på demokratin är motiverat utifrån dess värde 

och betydelse i det svenska politiska systemet och ett resultat gällande demokrati innefattar 

även konsekvenserna för effektivitet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Kommunaldemokrati är ett välutforskat område. Det förekommer således en bred forskning 

kring demokratiska begrepp och försök att mäta dess utbredning i samhället. Framförallt har 

forskning kring kommunaldemokrati i Sverige varit kopplad till den kommunaldemokratiska 

forskningsgruppen som sammanställt forskning kring begreppet, med dess betydelse och dess 

utveckling i samhället. Ett flertal av dessa utredningar förekommer i denna studie och ett 

exempel på deras forskning är sammanställningen ”Kommunal demokrati under fyra 

decennier” (2001), där kommunaldemokratins historik och utveckling studerats. Det är även 

vanligt förekommande med statliga offentliga utredningar kring demokratibegreppet, vilket 

ingått i materialet för denna studie. Som exempel kan nämnas ”En uthållig demokrati” (SOU 

2000:1). Forskning förekommer också när det gäller den kommunala verksamhetens 

utveckling. Det finns forskning kring fenomenen kommunala aktiebolag och koncernstyrning. 

Denna forskning är dock mestadels i beskrivande form, där kommunens olika 

organisationsformer skildras. Ett exempel på detta är nyttjandet i denna studie av ESO- 

rapporten ”Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i kommunal regi” (1992), 

där olika former av kommunala koncernstyrningar beskrivs. Forskning kopplat till 

koncernstyrning existerar, men är framförallt kopplad till ett ekonomiskt perspektiv. Det vill 

säga forskning utifrån ekonomiska teorier och därmed inte utifrån en statsvetenskaplig 

synvinkel, vilket exemplifieras av ”Förvaltningsekonomi”(2005), där ekonomiska 

styrningsmodeller i offentlig verksamhet presenteras.  

 

Denna studie skapar en inblick i koncernstyrningen utifrån en statsvetenskaplig vinkel. 

Studien ska bidra med demokratiforskning kopplad till de kommunala verksamheternas 

utveckling. Dock är studien avgränsad till en begränsad fallstudie varpå studien bör ses som 

en öppning för kommande studier inom ämnet.  
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1.5 Disposition 

I kommande kapitel beskrivs uppsatsens metodologi. I den delen presenteras uppsatsens 

tillvägagångssätt och de val som gjorts under arbetets gång. I detta kapitel presenteras även 

teorin som ska genomsyra studien, det vill säga kommunaldemokrati. I detta sammanhang 

kommer även definitioner av studiens centrala begrepp presenteras. Där introduceras även 

valet av material samt en diskussion om materialets fördelar och nackdelar. I tredje kapitlet 

kommer en bakgrundsbeskrivning. Där presenteras en aktuell beskrivning av de företeelser 

jag valt att undersöka. Det har gjorts för att betraktaren ska skapa sig en förståelse kring de 

områden studien berör. I bakgrundskapitlet presenteras således de strukturer som är relevanta 

för studien, det vill säga en beskrivning av kommunal verksamhet, kommunala bolag samt 

kommunal koncernstyrning. I kapitel fyra presenteras sedan resultatet sammankopplat med en 

analysdel. Där besvaras uppsatsens frågeställningar och analyseras utifrån min valda teori för 

att studiens syfte ska kunna uppfyllas. Efter analysen kommer sedan en sammanfattning av 

hela uppsatsen, där syftet och frågeställningarna kortfattat besvaras samt en diskussion om 

egna reflektioner kring studien.  
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2 Metodologi 
 

I detta kapitel kommer studiens metodologiska utgångspunkt presenteras och förtydligas. 

Denna del kommer att innehålla den teoretiska utgångspunkten, det vill säga den teoretiska 

modell som kommer att prövas genom en fallstudie av den kommunala koncernen i Halmstad. 

Utöver den teoretiska diskussionen kommer även metoden, det vill säga tillvägagångssättet, 

presenteras och diskuteras. Det kommer föras en diskussion om metodens fördelar och 

nackdelar och en förklaring till de val som gjorts under arbetets gång. Slutligen kommer även 

en diskussion om det material studien tagit del av, på vilket sätt detta bidrar till att uppnå 

uppsatsens syfte samt vilka problem valet av material kan medföra.  

 

2.1 Teori 

En teori beskrivs av Esaiasson m.fl. (2005) som en liknelse till en tänkbar förklaring. En teori 

är ett antagande om ett generellt fenomen, till skillnad från en hypotes som ses som ett 

antagande om något som avgränsats i tid och rum. De benämner även en modell i form av en 

trappstege, där perspektiv är överst. Ett perspektiv är i detta fall en utgångspunkt som 

sedermera utmynnar i en teori, vilket i sin tur utvecklas till empiriskt prövbara hypoteser på 

det nedersta trappsteget (Esaiasson m.fl. 2005:36ff). Lundahl definiera teori som ett antal 

relaterade begrepp vars hjälp verkligheten kan förklaras (Lundahl & Skärvad 1992:36). En 

annan likartad definition kan även hämtas från Bo Davidsson och Runa Patel (2003) som 

definierar en teori som; 

 

En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en företeelse. 

Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara och 

förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den (Davidsson & Patal 2003:22).  

 

2.1.1 Demokrati 

Demokrati har sitt ursprung i begreppet folkstyre. För att en kommun ska vara folkligt 

förankrat krävs det demokratiska utgångspunkter i verksamheten. Folkligt förankrat kan 

kommunal verksamhet vara i form av representativ demokrati eller genom politiskt 

deltagande från medborgarna (Johansson & Westerståhl 1981:11f). I det inledande citatet i 

studien framhävs demokratin i de svenska grundlagarna, där den representativa demokratin 

sätts i fokus. 
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All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick (Regeringsformen 1 kap. 1 §). 

 

Med representativt folkstyre menas att medborgarnas inflytande inom kommunen härleds 

genom den representativa demokratins principer. Det innebär att medborgarna väljer den 

beslutande församlingen i kommunen genom återkommande allmänna val med lika rösträtt. 

De valda representanterna har ansvar för handläggningen av de kommunala angelägenheterna 

och det politiska ansvaret utkrävs genom de allmänna valen (Johansson & Westerståhl 

1981:12). I en väl fungerande representativ demokrati skall alltså medborgarnas viljor 

representeras av valda politiker. Medborgarna deltar indirekt i en representativ demokrati 

genom att politikerna företräder medborgarnas viljor i de politiska besluten. Den 

representativa demokratin får dock kritik då den självständigt inte anses tillräckligt legitim. 

Allmänheten har svårt att påverka de kommunala verksamheterna i önskad riktning eller att 

för den delen kunna rösta bort sittande folkvalda representanter. Den demokratiska 

legitimiteten ökar med kompletterade verktyg genom ett folkligt deltagande i form av 

deltagardemokrati (Dahlberg & Vedung 2001:7ff).  

 

Genom att de förtroendevalda handlar öppet och under offentlighet finns möjlighet till en 

fortlöpande granskning från medborgarnas sida. Detta utgör en förutsättning för att medborgarna 

även mellan valen ska kunna ge uttryck för sina uppfattningar och påverka kommunalpolitikens 

innehåll (Johansson & Westerståhl 1981:12). 

 

Representativ demokrati anses därmed inte tillräckligt tillfredsställd för allmänheten utan 

offentligheten bör istället ge utrymme för medborgerligt deltagande och inflytande. 

Deltagardemokratin realiseras när alla medborgare får samma möjlighet till utövande och 

inflytande genom offentligheten. Deltagardemokratin bygger på människors möjligheter till 

deltagande i offentliga beslut och att medborgarnas praktiska deltagande utökas. 

Representativ demokrati bör vara utgångspunkten i samhället, men den bör samtidigt 

kompletteras med ytterligare förutsättningar för medborgarna till inflytande och möjlighet att 

påverka (Dahlberg & Vedung 2001:7ff). Dessa två olika former av demokrati ska inte ses som 

motpoler utmanade av varandra utan bör istället ses som kompletterande för att öka den 

politiska legitimiteten (Nilsson 2005:3). 

  



13 

 

Utöver att allmänheten väljer fram representanter som företräder medborgarnas ståndpunkter i 

kommunala ärenden är det även centralt ur demokratisk synvinkel att medborgarna har 

möjlighet till delaktighet mellan de olika allmänna valen. Det finns olika former av politisk 

delaktighet för allmänheten. Den kan vara både genom ett direkt deltagande och genom ett 

indirekt deltagande. Med direkt deltagande menas att medborgarna har delaktighet i politiska 

beslut genom folkomröstningar eller dylikt. Indirekt deltagande är beslut tagna efter 

medborgarnas åsiktsbildning på berednings- och tillämpningsstadiet, då allmänheten sällan 

inkluderas i beslutsfattandet. Indirekt deltagande kan ske genom kollektiva yttranden genom 

organisationer med mera. Den indirekta möjligheten till påverkan kan även ske individuellt 

genom att påverka politiker, tjänstemän eller påverkan genom opinionsbildning via 

massmedia. Medborgarnas möjlighet till påverkan kan ske på olika nivåer inom 

beslutsprocessen. Exempelvis kan det vara genom att aktivt inom en specifik organisation 

försöka påverka agendan, för att därigenom skapa möjligheter till kommunala förändringar. 

Medborgarna har också möjlighet att genom partier påverka i ett senare skede av 

beslutsprocessen. Likväl har allmänheten möjlighet att påverka kommunala beslut eller 

tilltänkta beslut genom olika former av aktiviteter, såsom demonstrationer, namninsamlingar 

med mera (Johansson & Westerståhl 1981:15f). 

 

Kopplat till resonemanget ovan diskuteras även betydelsen för en aktiv och politisk 

medvetenhet bland allmänheten. Detta illustreras nedan genom motiven för medborgerligt 

deltagande, citerat från Johansson och Westerståhl (1981). 

 

1. Deltagandet ger politiskt inflytande 

A. Demokrati = direkt demokrati = deltagande 

B. Deltagandet är målet för demokratin 

C. Deltagande är ett medel, bland andra, för att förverkliga demokratins överordnade mål 

 

2. Deltagandet är värdefullt också av andra skäl än politiska 

A. Allmänanda, vidgade perspektiv, aktivering av samhället 

B. Personlighetsutveckling, självförverkligandet 

C. Bot mot alienation (Ibid:17). 

 

2.1.2 kommunaldemokrati som forskningsobjekt 

Kommunaldemokrati kan definieras på olika sätt, beroende på vem aktören är. Definitionen 

av begreppet har således diskuterats under en längre tid. Enade är dock forskarna om dess 
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starka koppling till grundbegreppet demokrati (Petersson 2006:212). Forskning kring 

kommunaldemokrati utvecklades framförallt under 1960-talet då kommunblocksreformen 

genomfördes, innan dess var forskning kring kommunaldemokrati kraftigt begränsad 

(Westerståhl 1987:24). Demokrati sammanfattas av Petersson (2006) som en metod att fatta 

kollektiva beslut grundat på medborgarnas samtycke. Petersson benämner tre olika former av 

kommunikation kopplat till demokrati. Den första formen är kommunikationen mellan 

medborgarna, att ha en möjlighet till fria diskussionen mellan individer. Den andra formen är 

debatten mellan politiker och partier, det vill säga både inom partierna och mellan partierna. 

Slutligen nämns även en form som är starkt kopplad till denna uppsats, nämligen 

kommunikationen mellan medborgare och politiker, tillika mellan väljare och valda. 

Demokrati innebär att medborgarnas viljor ska förverkligas, vilket gör demokrati mätbar 

utifrån medborgarnas perspektiv (Petersson 2006:212ff). 

 

Inom demokratin på kommunal nivå ska individer ha olika kanaler att välja för att kunna 

påverka beslut inom kommunen. Det kan exempelvis ske genom representativ demokrati, det 

vill säga genom de folkvalda som representanter för allmänheten. Det kan även ske genom 

medborgarsamhällets organiserade intressen, det vill säga en stark folklig opinion i en 

specifik fråga. Det kan även ske via individuella kontakter eller att beslutsfattaren tar hänsyn 

till medborgarnas åsikter. Vad som även är värt att tillägga i detta resonemang är att 

kommuner ställer egna krav på sin demokrati. Kommuner har ett fritt handlingsutrymme i sin 

uppbyggnad av den inre organisationen, vilket ger kommuner möjlighet till en utbredd 

demokrati inom kommunerna (Ibid:212ff).  

 

2.1.3 Kommunaldemokrati som teoretisk utgångspunkt 

Vad som beskrivits ovan och som även tydliggörs av Montin (2007) är behovet av fokusering 

på den kommunala folkstyrelsens demokrativärden. Kommunaldemokratin är viktig för att 

avståndet mellan väljare och valda ska vara minimerad. Medborgarna ska ha möjlighet att 

påverka innehållet och de riktlinjer som verkställs i samhällets service. Samtidigt är det 

viktigt att de förtroendevalda har makt inom kommunal verksamhet för att medborgarna ska 

kunna utkräva ansvar av de förtroendevalda. De förtroendevalda ska bortse från sina egna 

intressen och arbeta utifrån kommunen och kommunens medlemmars bästa (Montin 

2007:64f).     
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I den svenska kommunaldemokratin betonas framförallt medborgarstyre och politisk 

handlingskraft. Det innebär ett högt medborgerligt inflytande samtidigt som de folkvalda ska 

besitta en stark position med sitt politiska ansvar (Ibid:99f). Politikers inflytande skapas 

utifrån valdemokratin där politikerna representerar medborgarnas vilja. Därmed bör 

politikerna vara aktiva i kommunal verksamhet för att medborgarna ska kunna kräva ansvar 

(Ibid:149ff). I det representativa systemet är åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda 

ett centralt värde som ersättning för det direkta deltagandet (Johansson m.fl. 2001:18). Likväl 

är medborgarnas möjligheter att påverka även av vikt mellan valen. Detta kräver att 

medborgarna har en förståelse för det som sker i kommunal verksamhet vilket även bidrar till 

en demokratisk fostran av allmänheten. Samtidigt är ett medborgerligt engagemang viktigt för 

beslutens legitimitet (Montin:149ff).   

 

2.1.4 Insyn och påverkan 

Studien har sin utgångspunkt i resonemangen där allmänhetens möjlighet till insyn och 

påverkan prioriteras. Insyn och påverkan är två centrala begrepp inom kommunaldemokratin 

och kommer att definieras i detta kapitel för att sedan tillämpas på analysdelen. För att 

tydligare definiera studiens teoretiska utgångspunkt kommer jag även ta del av Robert. A. 

Dahls definition om upplyst förståelse, en definition om betydelsen av allmänhetens möjlighet 

till insyn och upplysthet. Dahl beskriver att människan i grunden är en social och politisk 

varelse. Medborgarna har speciella egenskaper och strävar efter offentliga angelägenheter 

(Dahl 2003:45). 

 

Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst 

tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan medger) 

(Ibid:175).  

 

Det är centralt i en demokrati att medborgarna har möjligheter att skaffa sig insikt om mål och 

medel. Det ligger också i allmänhetens intresse och förståelse att vara upplyst om förväntade 

konsekvenser av eventuella beslut, inte bara utifrån egenintresset utan även i förhållande till 

allmänhetens bästa. Medborgarna måste vara upplysta i en demokrati för att man ska kunna 

veta vad man vill ha eller vad man tror vara bästa lösning av ett problem. Om inte 

medborgarna har den möjligheten blir det jämförbart med andra politiska system med 

förmyndarskap, där eliten bestämmer vad som är bäst för medborgarna. Men för att 
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allmänheten ska kunna förstå vad som är bästa lösning av ett problem krävs en upplyst 

förståelse om vad som är allmännyttigt (Ibid:174f).  

 

Insyn kan definieras till en möjlighet att ta del av det arbete som utförs. Det vill säga en 

möjlighet att skaffa sig information om dagordningen och följa kommunala ärenden. 

(Dahlgren 1992:46). Möjligheten till insyn är central i ett demokratiskt samhälle och är av 

vikt för allmänheten och andra kontrollorgan för att rättssäkerheten ska kunna efterlevas 

(Petersson 2006:223). Samtidigt är det centralt att skilja på begreppen som uppsatsen utgår 

ifrån eftersom insyn eller en möjlighet till deltagande inte automatiskt innebär att man kan 

påverka (Montin 2007:178).   

 

Studiens andra undersökande definition behandlar påverkan. För att återkoppla till Dahl 

framhävs hans tankar om ett effektivt deltagande, som beskrivs; 

 

Under hela processen fram till dess att bindande beslut är fattat, bör medborgarna ha adekvata och 

lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de föredrar. De måste ha adekvata och lika 

möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och att förespråka det ena avgörandet 

framför det andra (Dahl 2003:170). 

 

Att inte ge medborgarna möjligheten till effektivt deltagande i processen är det samma som 

att medborgarnas preferenser anses vara okända eller felaktiga. Det innebär således att 

principen om lika hänsyn förkastas (Ibid:170).   

 

Påverkan ligger nära benämningen av delaktighet. Det innebär en möjlighet att som aktör 

genom en delaktighet kunna inverka på beslut (Petersson 2006:226f). Framförallt handlar det 

om aktörer eller individer som kommer påverkas av ett eventuellt beslut. Det finns olika 

möjligheter att påverka. Det enkla sättet att påverka ett beslut är genom den representativa 

demokratin, det vill säga folkvalda politiker som representerar medborgarna. Allmänheten har 

också vägen att påverka genom organiserade intressen, likt hyresgästföreningen. Den tredje 

vägen att påverka är genom att använda sig av sina egna kontakter (Ibid:50ff). Utöver dessa 

förekommer det även en möjlighet till påverkan genom massmedia. TV och radio är två 

exempel på kanaler som svenska folket ser som ett alternativ till påverkan gentemot de 

folkvalda. Media är en stark kanal att påverka genom och medieeffekter ses från allmänheten 

som en viktig kanal till maktens granskande (Johansson m.fl. 2001:103). Detta är fyra 

övergripande möjligheter att påverka beslut inom kommuner, men det förekommer många 
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andra möjligheter inbakade i dessa preciseringar. Samtidigt som det ska förekomma olika 

kanaler för medborgarna att påverka är det ändå genom de folkvalda som anses vara det 

primära i kommunaldemokratin, vilket bland annat påvisas av Wetterberg (2004). 

 

Det är de förtroendevalda som inkarnerar kommunens demokratiska arv. I valen kan medborgarna 

ge sitt stöd åt den ena eller andra inriktningen av kommunens angelägenheter. Genom de 

förtroendevalda kan medborgarna föra fram sina synpunkter. De förtroendevalda har ansvaret för 

att föra ut viktiga avgöranden, så att medborgarna/väljarna förstår vad som står på spel och kan ta 

ställning till detta (Wetterberg 2004:48).   

 

Den teoretiska bakgrunden har beskrivit innebörden och vikten av en väl fungerande 

kommunaldemokrati. Framförallt har de två centrala begreppen insyn och påverkan 

behandlats. Utifrån den teoretiska bakgrunden som beskrivits i detta kapitel kommer nedan en 

sammanställning av begreppens kärna som sedan kommer att ligga till grund för resultat- och 

analysdelen. 

 

Tabell 1. Sammanställning av begreppen insyn och påverkan 

Insyn Påverkan 

Möjlighet till upplysthet Möjlighet att påverka genom organiserade intressen 

Möjlighet att följa kommunala ärenden Möjlighet att påverka genom de representativt valda 

Möjlighet att ta del av offentligt material Möjlighet att påverka genom att kommunen tar 

hänsyn till medborgarnas åsikter 

Möjlighet att kontakta förtroendevalda Genom direkt påverkan (folkomröstning) 

 

 

2.2 Metod  

I detta avsnitt kommer min metod och mitt material att presenteras. Metod kan beskrivas som 

en förklaring av de val man väljer att göra för att på bästa sätt lösa uppsatsens 

problemformulering. Lennart Lundquist definierar en metod som; 

 

Med metod avses konventioner om vad som är nödvändigt eller lämpligt att iaktta vid utformning 

av metodologi, insamling av material, vetenskaplig analys och presentation av resultat. 

Sammanfattande gäller det frågan om hur forskaren bör gå tillväga (Lundquist 1993:96).     

 

2.2.1 Kvalitativ fallstudie 

En fallstudie är ett omfångsrikt begrepp inom forskningen, men definierades ursprungligen 

som en undersökning i ett specifikt fall. Eftersom de allra flesta studier utgår ifrån en 
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jämförelse mellan två objekt eller två tidsperioder uppfylls därmed inte definitionen av en 

renodlad fallstudie. Renodlade fallstudier förekommer dock, framförallt genom en 

teoriprövande studie baserad på enbart en observation, likt exempelvis en kommun eller en 

organisation (Esaiasson m.fl. 2005:119f).   

 

En fallstudie är en vetenskaplig metod med möjlighet att utveckla eller pröva en teori. 

Fallstudiens innebörd diskuteras och definieras bland olika forskare, men det centrala ligger i 

dess genomslagskraft, det vill säga vilka konsekvenser som eftersträvas (Merriam 1994:17f). 

 

Forskning som inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse utifrån hur människor uppfattar 

världen ger de bästa möjligheterna för en utveckling av kunskap (Ibid:19). 

 

En fallstudie är ett metodiskt angreppssätt. Det är en metod för att samla in, organisera och 

integrera information. Det metodiska angreppssättet baseras på uppsatsens 

problemformulering, det vill säga vilket som är det bästa möjliga tillvägagångssätt att lösa det 

vetenskapliga problemet. En kvalitativ studie rapporterar inte i siffror vilket är det vanligaste 

förekommande inom en kvantitativ studie. En kvalitativ studie förespråkar istället en litterär 

teknik för att beskriva och analysera situationer. Därmed ger en kvalitativ fallstudie en mer 

konkret, levande och direkt kunskap närliggande våra erfarenheter, på bekostnad av en mer 

abstrakt och teoretisk kunskap (Ibid:21ff). 

 

Sammanfattningsvis kan alltså kvalitativa fallstudier definieras som en intensiv, helhetsinriktad 

beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse (Ibid:29). 

 

Kvalitativ forskning utgår ifrån att det inte finns en objektiv värld, utan att det finns många 

skiljande verkligheter. Verkligheten är snarare subjektiv som tolkas och mäts differentierande 

människor emellan. Därmed ges det ett stort utrymme för åsikter och uppfattningar istället för 

ren statistisk fakta. En kvalitativ fallstudie är också att föredra när syftet med uppsatsen är att 

skapa en bättre förståelse för den dynamik som forskningsproblemet innehåller (Ibid:31).  

 

Likt beskrivningen ovan anförtror jag mig till en kvalitativ fallstudie, då dess karaktär kan ses 

som bäst lämpad för att tillfredsställa mitt syfte och besvara mina frågeställningar. För att 

uppfylla mitt syfte har jag valt att enbart studera en kommun, då en jämförelse mellan flera 

kommuner inte ligger i uppsatsens avsikt, vilket även deklarerats i diskussionen i 

avgränsningen. I citatet ovan beskrivs fallstudien som bäst lämpad för att skapa en 
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helhetsinriktad beskrivning i en analys av en enhet eller företeelse, vilket kan preciseras som 

överkommande inriktning på denna uppsats. Tillvägagångssättet i uppsatsen är att genom en 

bred bakgrund beskriva fenomenet och hur utvecklingen sett ut för att sedan fokusera på 

intervjuer med berörda personer med bred kunskap i området. Detta för att sedan kunna 

uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Valet att 

göra intervjuer ter sig logiskt i den mån att jag eftersträvar respondentens uppfattade 

verklighet och de rutiner som förekommer inom koncernen vilket troligtvis tydliggörs bättre 

genom personliga möten än genom att enbart läsa formella dokument. Valet av att inrikta 

studien på intervjuer kommer även diskuteras utförligare under kommande delkapitel.    

 

Valet av en kvalitativ fallstudie är också preciserat i dess unika situation med möjlighet till 

insikt och tolkning. Genom att fokusera på ett fenomen blir angreppssättet kopplat till att 

belysa samspelet mellan parterna och viktiga faktorer som kännetecknar situationen i frågan 

(Ibid.25). Eftersträvansvärt i denna uppsats är att få inblick i hur kommunikationen fungerar, 

där mitt centrala fokus ligger på dem som har möjlighet att yttra sig samt möjligheten till 

insyn i koncernen. Därmed ses en belysning av samspelet i denna uppsats kopplad till vilka 

parter som kommer till tals.  

 

Uppsatsen utgår ifrån en kommunaldemokratisk teori som speglar hur det bör se ut empiriskt. 

Formen av fallstudien kan därmed appliceras till en teoriprövande studie där teorin prövas på 

verkligheten. Likt den teoriprövande studien står teorin i denna uppsats i fokus för att sedan 

avgränsas till ett specifikt fall (Esaiasson m.fl. 2005:40). Kommunaldemokratins definition 

beskriver hur en väl fungerande kommunorganisation är uppbyggd och beskriver både 

kommunens och allmänhetens möjligheter. Denna utgångspunkt är central och undersöks 

sedan empiriskt på en utvald kommun, vilket i detta fall är Halmstads kommun.   

 

2.2.2 Samtalsintervjuer 

Tillvägagångssätten i sökandet efter information baseras till mångt och mycket efter 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag har valt att fördjupa mig kring kommunens och 

allmänhetens inflytande i kommunal bolagsverksamhet, varpå jag finner samtalsintervjuer 

med berörda parter mest attraktivt.  

 

Med samtalsintervjuer finns det en möjlighet till oväntade och mer personliga svar än med 

exempelvis en enkätundersökning. Användandet av samtalsintervjuer bidrar också till en 
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möjlighet till relevanta uppföljningsfrågor för att få ett bättre helhetsperspektiv. Resultatet 

som eftersträvas genom en samtalsintervju är att få kunskap och insyn i respondentens vardag, 

det vill säga insikt kring respondentens erfarenheter. Motivet är sedermera också att få 

kunskap inom frågor och områden som saknas i uppsatsens övriga materialdel. Likväl är 

intervjuer fördelaktiga i sökandet efter hur människor uppfattar sina egen position inom 

området, där intervjun blir ett bra komplement till existerande litteratur och övriga 

informationskällor (Esaiasson m.fl. 2005:279ff).  

 

Den form av intervju som är bäst lämpad i denna uppsats är av ostandardiserad form. Med 

ostandardiserad intervju menas att intervjun är öppen i den meningen att frågeformuläret är 

flexibelt. Ett tydligt och välformulerat frågeformulär är utgångspunkten, men intervjuerna ska 

i ostandardiserad intervjuform ske med en flexibel ordningsföljd baserad på respondentens 

talvilja (Lundahl & Skärvad 1992:91f). Intervjun bör sammantaget präglas av korta 

intervjufrågor med långa svar (Esaiasson m.fl. 2005:290). Motiveringen till att tar del av 

samtalsintervjuer är även kopplad till uppsatsen syfte, att se hur samspelet mellan kommunala 

bolag, kommunen och allmänheten fungerar. Det kan eventuellt förekomma skillnader mellan 

offentliga beskrivningar och hur det empiriskt upprätthålls.  

 

Intervjuguiden är formulerad i linje med de tematiska och dynamiska formerna. Med tematisk 

form menas intervjuguidens koppling till problemformuleringen och där dynamisk intervju 

definieras till att frågor bör vara formulerade för att kunna upprätthålla ett flytande samtal. 

Det som eftersträvas är därmed korta intervjufrågor med förhoppningsvis långa svar. 

Utformningen av intervjuguiden är uppbyggd på ett sätt som ska ge respondenten ett fritt 

spelrum att förklara sin syn på koncernens uppbyggnad utifrån delaktighet och 

insynsmöjligheter. Intervjuguiden är även strukturerad i den mån att det är centralt med en röd 

tråd genom intervjuns gång och med möjlighet att ändå styra intervjun kopplad till studiens 

problemformulering och syfte om det skulle behövas. Det är också av stor vikt att 

intervjuguiden inte är för preciserad då respondenten inte ska uppfatta intervjun som ett 

förhör. Likväl har jag valt att ta med ett konkret exempel till vardera respondent för att åter 

förtydliga de demokratiska inslagen i den kommunala koncernen. Det konkreta fallet är en 

försäljning av en fastighet med fastighetsbeteckning Gruvan, placerad i stadsdelen Nyhem i 

Halmstad (HFAB 2010-04-21). Det konkreta fallet är ett ärenden som kommunen och 

allmänheten bör ha varit delaktiga i utifrån forskares beskrivning om vad som anses vara en 

kommunal angelägenhet. Samtidigt beskrivs det i teorin om vikten av medborgarnas 
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upplysthet kopplad till dess möjlighet att kunna påverka inom det offentliga. Att använda ett 

konkret fall är även baserat utifrån att leda respondenten till att tydligare förklara 

förhållningssättet och ett konkret fall minskar även risken för försköning eller ett allt för 

kritiskt agerande. Att belysa hur ett fall verkligen var utformat kan också klargöra och hjälpa 

respondenten att konkretisera. 

 

Avslutningsvis gäller det att sammanfatta intervjuerna. I sammanfattningen är det prioriterat 

att lyfta fram det särpräglade och som är av intresse för studiens syfte (Ibid:296ff). 

Intervjuerna sammanfattas och analyseras var för sig, men även en övergripande gemensam 

slutsats av respondenterna kommer redovisas för att på bästa sätt återkoppla till uppsatsens 

syfte. Mina frågeställningar består av tre frågor och dessa kommer att struktureras upp och 

besvaras utifrån respondenternas svar.  

 

2.2.3 Urval  

Denna studie präglas av den kommunala koncernstyrningen i Halmstads kommun. Valet av 

Halmstad är kopplat till att kommunens koncernstyrning flitigt har agerat på massmedias 

agendor där koncernstyrningen diskuterats utifrån moraliska och demokratiska tvetydligheter. 

Därmed är ämnet kopplat till ett aktuellt problemområde. Dessutom valdes Halmstads 

kommun för att stora delar av kommunens verksamhet omvandlats till aktiebolag och sedan 

2005 ingår dessa kommunala bolag i en koncern. Därmed uppfyller Halmstads kommun 

kriterierna för att kunna uppfylla studiens syfte, det vill säga att undersöka de demokratiska 

effekterna av en kommunal verksamhet som förändrats till aktiebolag och sedermera till en 

koncern.  

 

2.2.3.1 Val av respondenter 

Jag har valt att göra sex intervjuer, där alla har ägt rum vid olika tidpunkter oberoende av 

varandra. För att få en förståelse av koncernens uppbyggnad och insyn i deras verklighet har 

jag valt att göra intervjuer med olika parter inom koncernen, samt med representanter utifrån. 

Utifrån modellen om Halmstads koncernstyrning tydliggörs de tre olika nivåerna där 

kommunen är överst, som sedan ger direktiv till moderbolaget inom koncernen och som sedan 

vidarebefordrar och kontrollerar sina dotterbolag. Som representant för kommunen 

intervjuades den tidigare kommunchefen, som under sin tid på kommunen arbetade fram idén 

kring koncernstyrningen. Likväl gjordes två intervjuer med kommunala representanter som 

även har en central roll i moderbolaget, Halmstads Rådhus AB. Dessa två respondenter är 
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politiskt aktiva, varav urvalet föll på två respondenter med motsatta politiska utgångspunkter. 

Det innebar att jag intervjuade styrelseordföranden i moderbolaget, tillika kommunstyrelsens 

ordförande och heltidspolitiskt verksam inom Moderaterna. Den andra intervjun var med ett 

oppositionsråd och ledamot i Halmstads Rådhus AB. Som representanter med insyn och 

erfarenhet i både kommunen och moderbolaget har de en god blick över koncernstyrningens 

uppbyggnad och process. För att även förtydliga dotterbolagens roll intervjuades HFAB:s 

styrelseordförande. Detta som representant för dotterbolagen inom koncernen. Valet av 

HFAB som representant för dotterbolag är även kopplat till att mitt specifika fall som ska 

underlätta intervjuerna är kopplat till fastighetsbolaget. Utöver dessa intervjuer har jag även 

genomfört två intervjuer med personer som arbetar utanför kommunens verksamhet men med 

bra inblick i koncernstyrningen. Dessa två representanter var från massmedia och 

hyresgästföreningen. Det är en journalist från dagstidningen Hallandsposten som arbetat med 

ett flertal granskningar av kommunal verksamhet. Sedan valdes även en respondent från 

hyresgästföreningen som har god insyn och kunskap om möjligheten till insyn och påverkan i 

kommunala bolag, framförallt kopplat till fastighetsbolaget.  

 

När det gäller respondenterna är de strategiskt utvalda. Det är respondenter med kunskap och 

insyn i den kommunala koncernen. Från kommunens sida är det respondenter som arbetar 

inom koncernen eller som har haft makt och inflytande. Likaså har representanterna från 

allmänheten valts strategiskt. Respondenterna som har kunskap inom forskningsområdet men 

som ändå inte arbetar inom koncernen är de som har till uppgift att granska verksamheten, det 

vill säga massmedia. Därmed har jag valt att intervjua personer med insyn i verksamheten och 

har en bred kunskap om allmänhetens möjligheter till både insyn och påverkan inom den 

kommunala koncernen. Valet av respondenter ska ses som ett delurval, det vill säga att urvalet 

inte är allomfattande med alla berörda parter. Respondenterna är strategiskt utvalda för att 

täcka kompetensen med relevanta individegenskaper (Esaiasson 2005:192ff).    

 

2.3 Material 

I min inledning och bakgrund presenteras framförallt tidigare forskning och litteratur kopplat 

till ämnet. Bakgrunden är utformad för att ge betraktaren en förståelse för problemet och hur 

utveckling har sett ut. För att förmedla problemformuleringen och den kunskap den medför 

har jag tagit del av offentliga utredningar, rapporter med mera. Detta symboliserar den 

kunskap som finns inom området och där proklameras mitt problemområde. I bakgrunden 

beskrivs val av fall, det vill säga Halmstads kommuns koncernbolag. För att läsaren ska förstå 
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hur koncernen är uppbyggd har beskrivande forskning av företeelsen fått utrymme i 

bakgrundskapitlet. Där förekommer även forskning kring fenomenet aktiebolag, framförallt 

forskning centrerad till kommunala aktiebolag. I bakgrunden har jag även tagit del av 

dokument från berörda dotterbolag till Halmstads Rådhus AB, för att förtydliga vilka bolag 

som ingår i koncernen och vad de har för uppgifter. De centrala dokumenten i detta fall är 

framförallt årsrapporter, där det vanligtvis presenterar verksamhetens syfte, tillvägagångssätt 

och vad som hänt det senaste året, men även framtida planer. I resultatdelen används sedan 

framförallt intervjuer, vilket beskrevs tidigare i studien. Sammanfattningsvis kan nämnas att 

respondenterna är en central del av mitt material, då respondenterna är det främsta materialet 

till att besvara mina formulerade frågeställningar.    

 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar kortfattat om undersökningen ligger i linje vad vi eftersträvar att undersöka. 

Esaiasson m.fl. (2005) nämner två olika former av validitet, vilka är begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Resultatvaliditet är kopplat till ovanstående beskrivning, det vill säga att man 

ska undersöka det man påstår sig undersöka. Begreppsvaliditet är däremot huruvida den 

teoretiska definitionen överensstämmer med den operationella indikatorn. Begreppet 

inkluderar även frånvaron av systematiska fel (Esaiasson m.fl. 2005:61). 

 

Validiteten i studien kan problematiseras utifrån dess abstrakta intervjuform. Uppsatsen 

präglas inte av mätbara siffror där uppgifter kan tydliggöras och styrkas. Istället inriktas 

uppsatsen på intervjuer där respondenter tillkännage sina erfarenheter inom ämnet. Därmed 

fokuserar materialet på värderingar och erfarenheter bland berörda parter. Dessa värderingar 

och erfarenheter är svåra att mäta men samtidigt är de av vikt då det ses som bästa lösning sett 

till problemformuleringen. Det är som tidigare påvisat stor skillnad mellan den formella och 

den informella strukturen. Genom att bearbeta en välformulerad intervjuguide kopplad till 

mitt problemområde med syfte och frågeställningar ökar sannolikheten till att uppsatsens 

validitet stärks. Jag ska undersöka insyn och påverkan i den kommunala koncernen i 

Halmstads kommun, vars erfarenheter från berörda parter bör ses primärt. Dock ska man vara 

vaksam att de abstrakta frågorna kan problematisera validiteten, då olika tolkningar av 

begreppen eller att man svarar efter ens egna politiska åsikter kan förekomma. För att 

minimera denna risk kommer även konkreta fall att diskuteras för att minimera eventuella 

tolkningssvårigheter.  
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Reliabilitet beskrivs enkelt som frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Detta kan 

ha sitt ursprung i slarvfel i hanteringen av datainsamling eller genom databearbetningen. Det 

kan också förekomma slumpmässiga och osystematiska fel under intervjun, där missförstånd 

mellan parterna kan förekomma (Ibid:67). Problematiken med reliabiliteten kan minska om 

man är väl förberedd och arbetar metodiskt och kontrollerat. Intervjuerna i detta fall behandlar 

mycket värderingar och erfarenheter, varpå problematiken med missförstånd inte kan 

elimineras. I detta fall gäller det att ha kontrollerade och direkta frågor, samt be respondenten 

upprepa sitt beskrivande i fall oklarheter framkommer. Likväl kan förekomsten av fel i 

bearbetningen förekomma när man sammanställer intervjuerna, men respondenterna kan alltid 

nås för uppföljning om något skulle vara oklart i efterhand under bearbetningen. Reliabiliteten 

handlar också om att forskningsprocessen ska kunna upprepas med samma resultat.   

 

2.3.2 Källkritik 

Källkritik inkluderar kortfattat metodregler för att finna sanningar, eller vad som är mest 

sannolikt. Källkritik har sitt ursprung i källan till vår kunskap. Källan kan vara i skriftlig form 

genom rapporter, litteratur eller dylikt, men likväl muntlig i form av intervjusvar, offentliga 

tal med mera. Allt vi bygger vår kunskap på kan klassas som en källa. När det gäller källkritik 

kan man analysera materialet utifrån de källkritiska principerna. Dessa principer är äkthet, 

tidssambandet, oberoende källa och tendensfrihet. Äktheten i källan är central då källan ska 

vara det den utger sig för att vara, samt att pålitligheten är utgångspunkter i all 

källanvändning. Tidssambandet är centralt, då den tidsmässiga differensen som har passerat 

sedan en specifik händelse ägde rum påverkar trovärdigheten. Ju längre tid sedan händelsen 

ägde rum desto mer källkritisk bör man generellt vara. Källor bör också vara självständiga, en 

primär källa ska kunna stå på egna ben, det vill säga att den inte ska vara beroende av andra 

källors trovärdighet. Den sistnämnda principen är källans tendensfrihet. Det innebär att källan 

ska vara trovärdig i den mån att källan inte ska ge en felaktig bild av verkligheten. Personliga 

åsikter genom ekonomiska, politiska eller andra intressen ska inte förvränga verklighetsbilden 

som respondenten eller litteraturen påvisar (Thuren 2003:7ff). 

 

När det gäller äkthet i denna studie utgår jag delvis från tidigare forskning där fenomenet 

koncernstyrning beaktats. Där bör äktheten vara stark eftersom den till mestadels är en 

beskrivande forskning av företeelsen, likväl bör äktheten bland respondenterna som 

representerar sitt professionella yrke i intervjuerna vara hög. Tidssambandet som beskrevs 

tidigare bör inte heller vara kritiskt i denna uppsats, då uppsatsens primära syfte är kopplat till 
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dagens befintliga situation. Mina primära källor till resultatdelen är framförallt kopplade till 

respondenter vars erfarenheter och kunskap jag kommer tar del av. Deras erfarenhet och 

kunskap beskriver hur situationen ser ut idag, vilket gör att tidssambandet inte kan ses som 

alltför problematiskt. Mina källor kommer även att intervjuas var för sig vilket innebär att 

varje respondent ger sin egen bild av verkligheten, oberoende av varandra. Samtidigt innebär 

intervjuerna att jag tar del av primära källor vilket ökar tilltron till källornas pålitlighet. Den 

sista principen som beskrevs ovan var tendensfriheten, att respondenten inte försöker 

förmedla en verklighet utifrån politisk hållning, ekonomiska förutsättningar med mera. 

Samtliga respondenter i resultatdelen är inblandade parter på ett eller annat sätt i koncernen, 

vilket gör att deras svar kan påverkas utifrån deras intresse. Det kan innebära att 

respondenterna från massmedia eventuellt tycker att insynen och påverkan är för liten för 

allmänheten i tron att det ska bli mer öppet för att deras framtida arbete ska underlättas. 

Likaså tar studien del av kommunala politiker som har en tydlig partilinje som kan påverka 

deras svar. Samtliga respondenter kan eventuellt ses som påverkade av andra faktorer som 

kan inverka på svaren, men samtidigt intervjuas många respondenter oberoende av varandra 

vilket sammantaget borde skapa en grund för en trovärdig analys.   

 

  



26 

 

3 Bakgrund 
 

Kommunägda företag påbörjades under andra halvan av 1800-talet i ett skede då 

industrialismen bred ut sig allt mer i Sverige. För att slå vakt om kommuninvånarnas intresse 

engagerade sig kommunerna i verksamheter kring järnvägsbolag och elbolag. Efter hand 

började kommunerna även etablera sig inom andra branscher, såsom att bygga egna elverk. 

Utvecklingen gjorde det mer lukrativt att omvandla verksamheten till aktiebolag. I mitten av 

1930- talet expanderade bostadsmarknaden och expansionen var i stor utsträckning kopplad 

till kommunal regi med allmännyttiga företag. Grundprincipen i begreppet ansågs vara att 

verksamhetens vinstutdelning kraftigt skulle begränsas. Verksamhet i kommunal regi 

främjades då behovet av en snabb och utbredd byggnation prioriterades före ekonomisk 

avkastning. Det innebar att intresset framförallt låg i att bostadsbyggandet skulle fortlöpa då 

bostadsbristen inom landet var ett faktum. Ett av de stora motiven till att omvandla 

verksamheten till aktiebolag i ett senare skede var möjligheten att inte regleras av gällande 

kommunlag, vilket i sig skapar en större möjlighet för effektivitet till priset av sämre 

möjligheter till insyn för kommunen och för kommuninvånarna (SOU 1975:41 s 335ff).   

 

Satsningen på den offentliga sektorn började som ovan nämnt redan under 1800-talet men det 

var framförallt efter andra världskriget som den expanderade i större omfattning. Det var efter 

andra världskriget som tankarna om en stark svensk välfärdsstat tog fart. Där tog 

kommunerna ett ansvar och stod för den kraftiga utbyggnad som krävdes.  I samband med 

denna utbyggnad väcktes begreppet ”den lokala välfärdsstaten” (Ibid:204), vilket även 

medförde kommunsammanslagningar för att bli ännu mer slagkraftiga. Därmed väcktes även 

debatten om demokrati och effektivitet, vilket även utmynnade till debatter kring den 

offentliga sektorn och dess roll i samhället (Ibid:204). 

 

De svenska kommunerna är en stor arbetsgivare i Sverige och bedriver idag cirka 1400 

företag. Framförallt bedriver kommuner verksamheter inom bostadsmarknaden och inom 

energiförsörjningen, vilket tillsammans utgör en dominerande del av kommunal verksamhet.  

Det förekommer dock även verksamheter inom vattenverk, park- och fritidsverksamhet, 

kollektivtrafik, parkering med mera (Petersson 2006:163). Antalet kommunala företag ökade 

kraftigt under andra halvan av 1900- talet, mellan 1964 och 1989 skedde en fördubbling. I ett 

tidigt stadium var majoriteten av de kommunala företagen stiftelser, men utvecklingen har 
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gått till att aktiebolag blivit allt mer förekommande och idag är det mer än dubbelt så många 

kommunala aktiebolag i förhållande till kommunala stiftelser (Dahlgren 1992:24). 

 

Fördelarna som anges med bolagsform är en ökad effektivitet genom en större ekonomisk 

rörelsefrihet. Däremot förekommer nackdelar i form av sämre möjligheter till insyn och 

kontroll. Det förekommer en stor kontrast mellan rättsliga skillnader, där aktiebolag enligt 

aktiebolagslagen endast behöver informera om styrelsesammansättning, årsredovisning och 

förvaltningsberättelse (Petersson 2006:163).   

 

Under andra halvan av 1900- talet när de kommunala verksamheterna fortsatte sin 

omvandling eller skapande av aktiebolag fortsatte även diskussionen kring effektiviseringen 

och dess kommunaldemokratiska konsekvenser. Där tydliggjordes framförallt konflikten om 

medborgarnas eventuellt begränsade möjlighet till insyn och inflytande i de kommunägda 

företagen. För att tillmötesgå medborgarna gav vissa kommuner direktiv till bolagen om att 

behålla kommunal makt i principiella frågor, i form av bland annat köp eller försäljning av 

fastigheter. Även om dessa kommunala direktiv på andra håll uteblev hade bolagen 

fortfarande en möjlighet att offentliggöra tankar och beslut kopplade till bolagen. För att 

exemplifiera så offentliggjorde cirka en tredjedel av de kommunala bolagen sina handlingar 

för allmänheten under 1970- talet (SOU 1975:41 s 335ff). 

 

Framväxten av kommunala bolag har skapat andra förutsättningar för medborgarinflytande. 

Generellt har svenska medborgare en negativ bild av det politiska systemets öppenhet och tror 

på en begränsad möjlighet till påverkan genom exempelvis medborgargrupper eller lokala 

organisationer. Traditionellt har svenskar haft uppfattningen att representativ demokrati varit 

den mest effektfulla vägen till påverkan. Idag har dock detta förändrats och har medfört ett 

mindre förtroende för påverkan genom representativa val och istället öppnat upp en möjlighet 

att påverka genom massmedia. Undersökningar har visat att svenska folket anser att 

inflytande och möjlighet till påverkan framförallt sker genom radio och TV eller genom 

liknande kanaler (Petersson m.fl. 1998:50ff).     

 

3.1 Kommunala aktiebolag 

Traditionellt bedöms skapandet av ett aktiebolag och deras förhållningssätt vara kopplat till 

ekonomisk vinst och avkastning. Utvecklingen av aktiebolag har dock även kommit till att 

inkludera ideella syften, vilket gjort det möjligt för kommunala bolag att bilda aktiebolag 
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eftersom vinst inte får vara det primära intresset i en kommunal verksamhet (Meyer & 

Månsson 2009:15). 

 

Det kommunala bolaget bör ses som ett alternativ till den kommunala förvaltningsformen. 

Anledningen är att det kommunala bolaget enligt huvudregeln alltid ska tillgodose ett kommunalt 

intresse. Det kommunala bolaget är därför inte en del av näringslivet, dvs. med undantag för bolag 

som driver handel med el eller fjärrvärme (Ibid:21) 

 

Kommunlagen ändrades 1991 och medgav då ett markerande att de kommunala bolagen ska 

präglas av ett kommunalt synsätt. Kommuners agerande och tankesätt ska kopplas till vården 

av en kommunal angelägenhet. Problematiken är dock kopplad till vad som anses vara en 

kommunal angelägenhet. De kommunala verksamheterna måste vid bolagisering och 

deklarerandet av bildandet till aktiebolag motivera sitt syfte. Syftet får inte vara ekonomisk 

vinning likt företagsekonomisk strävan. Kommunen ska alltid tillgodose kommuninvånarnas 

intressen. De kommunala bolagens styrelse måste väljas av kommunfullmäktige då bolaget 

ska ses som ett kommunalt instrument som ska följa kommunens intentioner. Kommunen har 

också som uppdrag att kontrollera sina bolag och vara en aktiv ägare, där kommunen har en 

förvaltningsroll i förhållande till sina bolag. Dessutom är det ett krav för kommunen att bistå 

med lekmannarevisorer som har till uppgift att undersöka verksamheten i syfte att granska 

bolagens förhållande till ändamålet och om bolagen är ekonomiskt tillfredsställande och om 

den interna kontrollen är tillfredsställd (Ibid:15ff).  

 

3.2 Kommunala koncernbolag 

 

Med koncern menas en grupp företag, där något kan utöva bestämmande inflytande över de 

underordnade företagen (Meyer & Månsson 2009:33). 

 

Koncernbegreppet är ett relativt nytt koncept inom den kommunala organisationen. 

Kommunernas ökade ägarintresse har skapat förutsättningar för denna form av verksamhet 

(Ibid:33). Den nya formen av verksamhet för kommunala bolag har utmynnat till att den 

traditionella nämndorganisationen numera bara är en bland ett flertal olika verksamhetsformer 

(Petersson 2006:164). 

 

Kommunkoncerner kan förekomma i två olika former. Den första formen, den traditionella, 

innebär att kommunen står som moderbolag och de kommunala bolagen som dotterbolag. 
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Den andra modellen, som blivit allt vanligare, skapar ett nytt kommunalt moderbolag som står 

över de övriga kommunala bolagen. Detta moderbolag är i sin tur underställt kommunen. 

Kommunen ger riktlinjer för bolagens utveckling då kommunen bär ansvar för sina bolag 

(Dahlgren 1992:58).  

 

Den andra modellen beskriven ovan kallas även för den aktiebolagsrättsliga koncernen och 

skapar i juridisk mening en förskjutning av ägarfrågorna från berörda kommunala organ till 

moderbolagets styrelse. Det innebär att makten i frågor huruvida försäljning av dotterbolag 

med mera överförs från kommunal verksamhet till moderbolagets styrelse. Moderbolagets 

styrelse är dock helt utsedd av berörd kommun. Kommunen har även kvar möjligheten att 

både utse och avskaffa styrelseledamöter i moderbolaget (Ibid:59).  

 

Inom bolagskoncernen ges det möjlighet för koncernbidrag, vilket är ett av de starkaste 

motiven till koncernens grundande. Koncernbidrag beskrivs som en inkomstöverföring och 

resultatutjämning mellan två koncernbolag. Det finns möjligheter att transferera inkomster 

från ett företag till ett annat genom koncernbidrag. Koncernbidraget bedöms som avdragsgill 

omkostnad för givaren och som skattepliktig intäkt hos mottagaren. I och med koncernbidrag 

utjämnas de ekonomiska förutsättningarna mellan bolagen. Generellt besitter de kommunala 

bostadsbolagen med högst omsättning och högst vinster av de kommunala bolagen. Detta 

medför att fastighetsbolagen övergripande är de bolag som inom kommunala koncerner blir 

bidragare till övriga koncernbolag (Meyer & Månsson 2009:34ff).  

  

De kommunala bolagen måste med till hänsyn till allmänhetens insyn presentera en 

årsredovisning, det vill säga att varje enskilt bolag inom koncernen presenterar avskilda 

årsredovisningar (Petersson 2006:191). Samtidigt ska moderbolaget presentera en 

sammanhållande årsredovisning för de kommunala bolagen, vilket således blir en 

årsredovisning för hela den kommunala koncernen (Meyer & Månsson 2009:35).  

 

3.3 Halmstads Rådhus AB 

2005 grundades i Halmstads Kommun ett koncernbolag vid namn Halmstads Rådhus AB. 

Halmstads Rådhus AB är ett helägt koncernbolag av Halmstads Kommun och består av sju 

dotterbolag, vilka är HFAB, Halmstad & co, Halmstad Energi och miljö AB, Halmstad 

näringslivs AB, AB Industristaden, Halmstads City Airport AB och Halmstads Hamn och 

Stuveri AB. Utöver dessa sju helägda kommunala dotterbolag ingår även två aktiebolag där 
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Halmstads kommun är delägare, vilka är Halmstads City AB och Halmstads IT-nät AB. 

Koncernens dotterbolag verkar inom olika områden och har som syfte att verkställa 

kommunens invånares behov. En kortare beskrivning av de dotterbolag till Halmstads Rådhus 

AB som tillsammans skapar en helägd kommunal koncern beskrivs i figuren nedan 

(Halmstads Rådhus AB 2008:1): 

 

Tabell 2. De kommunala bolagen med respektive huvuduppgift inom koncernen i Halmstad. 

Halmstads Rådhus AB:s dotterbolag Huvuduppgift 

Halmstads Fastighets AB Uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler 

Halmstads Energi och Miljö AB Elförsäljning, återvinning och avfallshantering 

Halmstads Hamn och stuveri AB Ansvarar för hela hamnverksamheten 

AB Industristaden Ger små och medelstora företag en möjlighet att hyra 

lokaler för att sedan låta företagen köpa lokalen 

Halmstads Näringslivs AB Service, kontaktförmedling till potentiella företag som 

vill starta verksamhet inom kommunens gränser 

Halmstads Flygplats AB Operativ drift av flygplatsen 

Halmstads & co AB Marknadsföra, sälja och genomföra evenemang. 

Ansvar för kommunens turistverksamhet 

 

Halmstads Rådhus AB ägs till 100 procent av Halmstads Kommun och har till uppgift att 

tillgodose kommunens intressen och koncernen står under kommunens inseende och följer de 

direktiv och instruktioner som beslutas av kommunfullmäktige (Ibid:1).  

 

En enkel förklaring som angivits för bildandet av kommunal bolagskoncern och motiveringen 

bakom beslutet står delvis beskrivet i HFAB:s årsrapport från 2005 som var det år som de 

kommunala bolagen i Halmstad förenades i en koncern. 

 

Genom en bolagskoncern kan kommunen tillgodogöra sig ekonomiska fördelar då resultatnivåerna 

kan jämnas ut inom koncernen med hjälp av koncernbidrag. Bolag som går med underskott kan 

erhålla koncernbidrag från bolag som går med överskott och på så vis kan bolagen i koncernen 

finansieras utan att kommunen behöver gå in med särskilda kapitaltillskott. En koncernbildning 

kommer vidare att underlätta möjligheterna till samordning av kommunens bolagssektor och 

tydliggöra det kommunala ansvaret för bolagen (HFAB 2005:26). 

 

Halmstads kommun utser genom kommunfullmäktige styrelsen i Halmstads Rådhus AB. 

Styrelsen består sedan av sju ledamöter. Koncernstyrelsen följer upp den ekonomiska 

utvecklingen genom affärsplaner och ekonomiska rapporter. Koncernen står kontinuerligt 
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under kommunens överseende och styrs utifrån dess ägardirektiv, det vill säga att kommunens 

instruktioner och direktiv härleder styrelsens affärsplaner (Halmstads Rådhus AB 2008:5f). 

Vad som också tillkännagivits som argument kring koncernens etablering var även att 

tydliggöra samstyrningen inom kommunen. Ägardirektiven som idag är kommunens redskap 

för att styra och påverka bolagen framkom först under tidigt 1990-tal i Halmstad. Innan dess 

förekom inga ägardirektiv från kommunen, vilket framförallt berodde på att de kommunala 

bolagen såg sig som självständiga samtidigt som verksamheten flöt på i den mån att 

kommunen inte såg förändringar som en prioriterad fråga (Hegen 2010-05-14). Som 

framkommit var koncernbidrag och en tydligare samstyrning de primära motiven till 

koncernens etablering. En tydligare ägarstyrning och en samordning mellan de kommunala 

bolagen sågs framförallt som primärt för att kommunens roll som aktieägare skulle 

tydliggöras (Rosen 2010-05-12).  

 

Koncernbildning har framförallt motiverats utifrån lägre skatt till förmån för koncernbidrag 

mellan koncernens bolag. Dock har inrättandet av koncernen inte varit oproblematiskt då 

motstånd har funnits bland såväl hyresgästföreningen som bland kommunala medborgare. 

Motståndet från hyresgästföreningen är framförallt kopplat till att hyresgästerna indirekt får 

stå för kostnaderna för de kommunala bolagen med underskott, då de kommunala 

bostadsbolagen generellt sett är de största givarna av koncernbidrag inom de kommunala 

koncernerna (svt.se 2005-09-16). Motstånd mot koncernstyrningen förekom bland styrelserna 

för de kommunala bolagen i ett tidigt skede, men skepticismen avtog efterhand och slutligen 

accepterade man en införing av koncernstyrning i Halmstad (Hegen 2010-05-14).    

 

Figur 1. Koncernstyrningen i Halmstad 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Politikers och allmänhetens insyn i de kommunala bolagen i Halmstad 

De kommunala bolagen i Halmstad, såväl moderbolaget Halmstads Rådhus AB samt dess 

dotterbolag ägs till 100 procent av Halmstads kommun. Kommunfullmäktige tillsätter 

bolagens styrelse och har därmed även befogenhet att ifrågasätta och avsätta densamma. Det 

gäller även enskilda personer inom bolagsstyrelsen (Halmstads Rådhus AB 2008:1f).  

 

När det gäller kommunens insyn i de kommunala bolagen blev det varierande svar bland 

respondenterna. Det som framkom övergripande bland respondenterna var att kommunens 

avkastningskrav var det centrala från kommunens sida. Utöver detta framställdes kommunen 

inte eftersträva bredare insyn utifrån de kommunala bolagens representant (Adler 2010-05-

11). En respondent från Halmstads Rådhus AB, tillika politiskt verksam i kommunen, beskrev 

möjligheten till insyn i bolagen som god och anser sig ha befogenheter och möjlighet till 

tillfredsställd insyn i bolagen vid behov, samtidigt som det anses av vikt att de kommunala 

bolagen ska vara självständiga (Graf 2010-05-12). En annan respondent för både Halmstads 

Rådhus AB och kommunen anser också att kommunikationen är god men att den kan bli 

mycket bättre. Framförallt borde kommunikationen bli bättre kring de större investeringarna 

där den på håll kan ses som bristfällig (Rosén 2010-05-12).  

 

Halmstads Fastighets AB:s ordförande anser likt respondenterna från kommunen att 

samarbetet mellan bolaget och kommunen fungerar väl, även om de inte alltid besitter samma 

ståndpunkter i alla frågor. Kommunen ger som tidigare nämnt ägardirektiv till bolaget, men 

utöver direktiven anser bolagets ordförande att kommunen inte strävar efter en bredare insyn. 

Kommunen och fastighetsbolaget har möten, men de sker relativt sällan (Adler 2010-05-11). 

Representanter från de kommunala bolagen besöker emellanåt kommunens nämnder och 

koncernens moderbolag för att upplysa om bolagens dagordning. Där redogörs bolagens 

framtidsplaner samt vad som hänt under det passerade året. Därmed skapas en kommunal 

insyn i bolagen (Graf 2010-05-12).  

 

Utifrån samtliga valda respondenter framgår att allmänheten genom offentlighetsprincipen har 

stor tillgång till tillfredsställd insyn i de kommunala verksamheterna. Massmedia uppgav att 

det aldrig varit några större problem att får ta del av dokument eller att finna tillgängliga 
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respondenter (Kindstedt 2010-05-19). Enligt sekretesslagen 1 kap. 9§ jämställs de kommunala 

bolagen med myndigheter när det gäller offentlighetsprincipen (Sekretesslagen 1 kap. 9§). 

Hyresgästföreningen, som framförallt har ett samarbete med HFAB av de kommunala 

bolagen, uppgav att samarbetet med fastighetsbolaget kunde beskrivas som mycket god. Både 

massmedias och hyresgästföreningens respondent ansåg att tillgängligheten på material var 

erfarenhetsmässigt god. Hyresgästföreningen involveras i merparten av de ärenden som 

inkluderar deras kunder, men dock inte i samtliga, vilket bland annat påvisas i 

fastighetsbolagets försäljning av fastigheterna i Nyhem där hyresgästföreningen inte 

inkluderades (Höjman 2010-05-19). 

 

4.1.1 Analys av politikers och allmänhetens insyn i de kommunala bolagen i Halmstad 

I teorin beskrevs att allmänheten bör vara upplyst för att ha förståelse för beslutens 

konsekvenser. Det är av vikt i en demokrati att medborgarna kan införskaffa material för 

insikt om mål och konsekvenser kring kommunala angelägenheter. Utgångspunkten är att 

allmänheten ska ha möjlighet att införskaffa sig material för att kunna bilda sig en egen åsikt 

och sedan genom olika kanaler kunna påverka beslutsprocessen.    

 

När det gäller insyn har kommunen en möjlighet att kontrollera och följa ärenden inom de 

kommunala bolagen. Samtidigt beskrivs bolagen som självständiga och kommunen utnyttjar 

sällan möjligheten att kontrollera sina bolag. Av tidigare kommunchefen beskrevs det tidigare 

begränsade utnyttjandet av insyn och kontroll motiverat i avseende att bolagen kontinuerligt 

uppnått de ekonomiska krav som bestämts i direktiven. Med den utgångspunkten klargörs 

även det mest centrala intresset för de kommunala bolagen, det vill säga att förmedla 

ekonomisk avkastning till kommunen. Även de kommunala bolagens respondent beskriver 

kommunens största intressen i de kommunala bolagen till den ekonomiska avkastningen. Med 

ekonomisk avkastning som dominerande intresse från kommunens sida blir det problematiskt 

i förhållandet till kommunallagen, där det står beskrivet; 

 

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på 

att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller 

landsting (Kommunallag 1 kap. 7 §). 

 

Därmed får enligt lag det primära syftet med kommunala företagsverksamheter inte vara 

ekonomisk avkastning. Även oppositionsrådet i kommunen klargör att kommunen lagt allt för 

stort fokus på avkastningskravet, på bekostnad av andra möjliga direktiv, såsom miljöpolicy. 
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Men likväl bör det poängteras att kommunen har rätt att kräva en viss avkastning på sitt 

utlånade kapital, men det får enligt kommunallagen inte vara det centrala.  

 

I den förenklade tabellen nedan sammanfattas kommunens möjligheter till insyn och hur 

dessa möjligheter utnyttjas. Kommunen beskriver att de har en möjlighet till insyn men 

samtidigt skildras det av andra respondenter att det förekommer allt sällan. Så länge de 

kommunala aktiebolagen fungerar bra och uppfyller direktiven, vilket framförallt handlar om 

ekonomisk avkastning, kommer detta troligtvis inte heller att förändras. Kommunens 

möjlighet till insyn framställs generellt som god från kommunens sida, även om 

kommunikationen borde utvecklas mer, framförallt kring de större frågorna rörande 

dotterbolagen. Det är också skillnad mellan förutsättningar och vad som konkret bedrivs. 

Samtliga respondenter verkar vara någorlunda överens om att de kommunala bolagen ska vara 

självständiga men att kommunen ska styra genom ägardirektiven. Ordföranden i 

fastighetsbolaget eftersträvar exempelvis mer självständighet. Han påvisar också att det 

kommunala intresset framförallt är kopplat till den ekonomiska avkastningen och att 

kommunen inte i övrigt har mycket insyn i det kommunala bolaget. Avkastningen är en av 

flera ägardirektiv, det vill säga kommunens övergripande mål för verksamheten. Kommunen 

har ett ekonomiskt intresse i bolagen och ställer ekonomiska krav, men intresset att uppfölja 

ärenden i bolagen beskrivs allmänt vara vagt. Det har även påvisats en konflikt mellan 

kommunen och de kommunala bolagen. Kommunen står under kommunlagen och är ägare till 

bolagen och har därmed inflytande i de kommunala bolagen, samtidigt som de kommunala 

bolagen konkurrerar med privata alternativ. Kommunala bolag får inte ha fördelar gentemot 

de privata alternativen, varpå de kommunala bolagen vill vara mer separerade från kommunen 

och ses som ett självständigt bolag. Att bolagen ska drivas självständigt anser även de 

kommunala företrädarna i studien, vilket kan ha inverkan på kommunens passiva ägande av 

de kommunala bolagen.       

 

Tabell 3. Sammanfattning av olika aktörers syn på kommunens insyn i de kommunala bolagen 

Aktör Möjlighet till insyn Utövar insyn 
Kommunstyrelsens ordförande Ja  Genom möten med representanter 

Oppositionsråd  Ja  Genom möten med representanter 

HFAB:s Ordförande Ja  Genom möten med kommunen. Strävar 

dock efter självständighet 

Egen reflektion Ja Utövar insyn, men starkt begränsat. Har 

möjlighet till insyn, men utnyttjar det 
sällan då bolagen  ses som självständiga 

med den kunskap de besitter 
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Som påvisas i tabellen nedan och enligt den svenska grundlagen gäller offentlighetsprincipen 

inom kommunal verksamhet. Den stora delen av de kommunala bolagens material är 

tillgängligt för allmänheten med vissa undantag. Undantagen är exempelvis dokument kopplat 

till arbetsmaterial. Utifrån offentlighetsprincipen, som alla respondenter även tillkännagivit, 

har allmänheten en tillfredsställd möjlighet till full insyn i all kommunal verksamhet. 

Samtliga respondenter ansåg att tillgången till offentligt material var tillfredsställt och ingen 

uppfattar det som problematiskt.  

 

Man kan därmed dra slutsatsen att offentlighetsprincipen upprätthålls från kommunalt håll, 

motiverat utifrån respondenternas erfarenheter. I teorin beskrevs insyn utifrån att 

medborgarna ska ha en möjlighet att följa ärenden, ta del av offentligt material, kunna ta 

kontakt med politiker och ha en sammantagen möjlighet till upplysthet. Resultatet har tydligt 

visat att samtliga dessa delar är möjliga i Halmstads kommuns koncern. Respondenterna från 

massmedia och hyresgästföreningen påtalade allmänhetens möjlighet att uppnå samtliga dessa 

kriterier som tillfredställd. Offentlighetsprincipen skapar goda förutsättningar för allmänheten 

att ta del av kommunala bolags ärenden, samt att respondenterna tydliggjorde enkelheten att 

få kontakt med kommunpolitiker och berörda personer inom de kommunala bolagen.    

 

Tabell 4. Sammanfattning av olika aktörers syn på allmänhetens möjligheter till insyn i de kommunala bolagen 

Aktör Insyn 

Hyresgästföreningen Ja, genom offentliga handlingar  

Massmedia Ja, genom offentliga handlingar 

HFAB:s ordförande Ja, genom offentliga handlingar 

Kommunstyrelsens ordförande Ja, genom offentliga handlingar 

Egna reflektioner Ja, genom offentliga handlingar 

 

 

4.2 Politikers och allmänhetens påverkan i de kommunala bolagen i Halmstad 

Att kommunen är koncernens och därmed även bolagens ägare innebär att kommunen styr 

och har en beslutande makt över de kommunala bolagen. Styrningen har utvecklats och styrs 

numera genom en koncernstyrning, vilket i korta drag innebär att kommunfullmäktige ger 

riktlinjer för bolagens framtida utveckling (Halmstads Rådhus AB 2008:1f). Samtidigt är 

dessa direktiv i varierande form, där vissa direktiv ska ses som frivilligt öppnande möjligheter 

medan andra direktiv är direkta krav. De frivilliga möjligheterna kan vara att det kommunala 
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fastighetsbolaget ges möjligheter att sälja ut ett större antal lägenheter till privata aktörer. 

Detta direktiv var inget krav från kommunens sida utan bolaget fick själva bestämma efter 

kommunens medgivande. Andra direktiv är dock helt bestämmande, vilket kan exemplifieras 

genom de avkastningskrav som kommunen bestämmer (Graf 2010-05-12). De avkastningsmål 

som kommunen beslutar i fullmäktige ska uppnås av de kommunala bolagen. 

Avkastningskraven skiljer mellan de olika dotterbolagen baserat på deras förutsättningar 

(Rosén 2010-05-12).     

 

Massmedia belyste enkelheten att få insyn i de kommunala bolagen, samt att deras reportage 

upplyst medborgare och på så vis även kunnat påverka beslut. Däremot kan det vara svårare 

för enskilda individer att kunna påverka beslut om man inte tillhör en större organisation eller 

får utrymme i massmedia (Kindstedt 2010-05-19). Dock är det inte otänkbart från individers 

håll, då påverkan genom de representativt valda kvarstår (Rosén 2010-05-12). Allmänheten 

beskrivs ständigt ha möjligheten att kontakta kommunpolitikerna för uppmaning kring nya 

förslag rörande kommunala bolag och kommunal förvaltning. Medborgarna kan lämna förslag 

till politiker, men det är sedan upp till kommunpolitikerna att avgöra huruvida förslaget ska 

bearbetas eller avvisas (Graf 2010-05-12).  

  

HFAB:s ordförande tydliggjorde allmänhetens möjlighet att påverka genom offentliga 

konferenser. Detta ger tillfälle för allmänheten att närvara och uttrycka sig i specifika frågor 

kopplade till fastighetsbolaget. Samtidigt arrangera HFAB ständigt undersökningar med sina 

kunder där hyresgästernas respons påverkar fastighetsbolagets arbete och investeringar (Adler 

2010-05-11). Likväl har kommunala bolags kunder, likt fastighetsbolagets hyresgäster, en 

möjlighet att påverka genom större sammanslutningar som exempelvis hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen ser möjligheterna att påverka ärenden kopplade till sina kunder som 

goda, samtidigt som deras roll är begränsad. Ett exempel på detta är HFAB:s försäljning av 

fastigheten Gruvan i Halmstad till HSB. Denna försäljning ägde rum i april 2010 och 

genomfördes utan hyresgästföreningens inblandning (Höjman 2010-05-19). 

 

4.2.1 Analys av politikers och allmänhetens påverkan i de kommunala bolagen i 

Halmstad 

I studiens teoretiska utgångspunkt poängterades betydelsen av att allmänheten ska ha en 

upplyst förståelse för kommunala angelägenheter. Vidare i teorin benämns även vikten av att 

medborgarna ska ha möjligheten till ett effektivt deltagande i processen. Ett effektivt 
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deltagande förutsätter att medborgarna är upplysta, vars förutsättningar påvisades vara goda i 

föregående kapitel. 

 

Det som framkommit av berörda dokument och respondenter tydliggör kommunens roll som 

aktieägare och därmed även ägare till bolagen. Kommunen har som ägare till koncernen 

möjlighet att styra och påverka bolagen. Vad som framkommit av respondenterna är dock att 

kommunens påverkan på de kommunala bolagen är begränsad. Kommunen påverkar bolagen 

genom ägardirektiven, det vill säga genom de övergripande mål som verksamheterna ska 

eftersträva. Dessa direktiv beskriver framförallt förväntad ekonomisk avkastning men påvisar 

även andra mål som ska eftersträvas, såsom miljö och effektiviseringsmål. Utöver direktiven 

benämns bolagen eftersträva självständighet. Oppositionsrådet framhävde det som centralt att 

bolagen ska förvaltas affärsmässigt med den kunskapen bolagen besitter. Kommunen har som 

ägare möjligheter att påverka bolagen, även i specifika frågor. Dock begränsar sig kommunen 

till att vanligtvis bara påverka bolagen genom ägardirektiven. Detta kan ses i kontrast till 

teorin som förespråkar en aktiv ägare för att legitimera besluten och att skapa bättre 

förutsättningar för medborgarna. 

 

Tabell 5. Sammanfattning över olika aktörers syn på kommunens påverkan i de kommunala bolagen 

Aktör Möjlighet att påverka Påverkar 

Kommunstyrelsens ordförande Ja   Genom ägardirektiv 

Oppositionsråd  Ja  Genom ägardirektiv, men bör ändra 

fokus i direktiven från ekonomisk 

avkastning till fördel för miljömål etc.  

HFAB:s Ordförande Ja  Genom ägardirektiv. Vill i övrigt vara ett 

självständigt företag 

Egen reflektion Ja  Kommunens påverkan är starkt 

begränsad, ger bara övergripande 

riktlinje om förväntade resultat via 
ägardirektiven 

 

När det gäller allmänhetens möjlighet att kunna påverka beslut förekommer olika möjligheter. 

Genom massmedia finns möjligheter att påverka beslut genom att skapa opinion i specifika 

beslut. Samtidigt är detta begränsat och möjligheten till utrymme i massmedia är ingen 

självklarhet. Genom massmedia kan allmänheten i bästa fall påverka beslut indirekt, det vill 

säga att man i det här fallet påverkar beslut inom bolagen via påtryckningar utifrån.  
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I teorin beskrevs vikten av organiserade intressens möjlighet att påverka kommunala 

angelägenheter. Detta är en viktig indikator på att medborgare gemensamt har möjligheter till 

ett inflytande. Ett exempel på en organisation med medlemmar med samma intressen i fokus 

är hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen beskrev sedan samarbetet med de kommunala 

bolagen som tillfredsställande, framförallt till fastighetsbolaget. Allmänheten kan använda sig 

av hyresgästföreningen som en starkare aktör att kunna påverka fastighetsbolaget, men det är 

ändå begränsat till enbart ett av de kommunala bolagen. Likväl inkluderas inte 

hyresgästföreningen i alla frågor som rör det kommunala bolaget vilket även kan ge kanalen 

begränsningar gällande inflytande. I teorin poängterades allmänhetens möjlighet att påverka 

genom organiserade intressen, likt hyresgästföreningen. Respondenten från 

hyresgästföreningen uppgav att det finns goda förutsättningar att påverka även empiriskt men 

det är ingen garanti att medborgarnas intressen uppfylls, framförallt då hyresgästföreningen 

inte inkluderas i alla ärenden kopplade till dess kunder.    

 

HFAB:s ordförande tydliggjorde allmänhetens möjlighet att påverka genom offentliga 

konferenser. Detta ger tillfälle för allmänheten att närvara och uttrycka sig i specifika frågor 

kopplade till fastighetsbolaget. Detta är en tydlig handling och en bra kanal för allmänheten 

att kunna påverka enstaka beslut inom de kommunala bolagen, samtidigt som man ska vara 

medveten om att dessa konferenser inte förekommer kontinuerligt och att man inte har någon 

beslutande roll på konferensen. Under konferensen har allmänheten möjlighet att yttra sig och 

försöka argumentera för ett specifikt beslut, men det är inte säkert att förslaget får gehör av 

bolaget. Det är som sagt en möjlighet för allmänheten att få insyn och kunna påverka beslut 

eller riktningar för bolaget, men det är samtidigt viktigt att poängterar att det fortfarande är 

bolaget som beslutar och att dessa konferenser endast förekommer sporadiskt, varpå 

hyresgästernas möjlighet att påverka genom denna kanal bör ses begränsad. 

 

Kommunpolitiker beskrev en möjlighet för allmänheten att påverka genom att kontakta 

politiker. Detta är en av de mest centrala delarna i kommunaldemokratin. Aktiva medborgare 

mellan valtillfällena är en förutsättning för en stark kommunaldemokrati. För att 

kommunaldemokratin ska ses primär även mellan kommunvalen är kontakten mellan väljare 

och valda central, samtidigt som medborgarna också ska besitta möjligheten att kunna 

påverka genom kommunikationen, väljare och valda. Det är värt att poängtera att kommunen 

anser att allmänheten har en möjlighet att påverka de kommunala bolagen genom att påverka 

kommunpolitiker. Men i verkligheten har kommunpolitikernas inflytande i de kommunala 
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bolagen generellt begränsats till ägardirektiven, som framförallt är fokuserat till den 

ekonomiska avkastningen. De förtroendevalda har en stark möjlighet till både insyn och 

påverkan, men utnyttjar den tämligen sparsamt. I och med att politikerna påverkar de 

kommunala bolagen i ett begränsat omfång begränsas allmänhetens reella möjligheter att 

påverka genom politiker, varpå en viktig kanal för medborgare går nästintill förlorad. Den 

begränsade möjligheten för allmänheten att påverka genom politikerna medför att 

allmänhetens åsikter och kunskaper åsidosätts. Att medborgarnas viljor försummas blir även 

problematiskt utifrån Dahls beskrivning i teorin, där han jämför maktens negligerande av 

allmänheten kopplad till ett förmyndarskap. Därmed kan man dra slutsatsen att utifrån teorin 

bör kommunen ta ett större ansvar och vara den aktiva ägare som krävs för att förankra de 

kommunala bolagen i kommunaldemokratin.  

 

Tabell 6. Sammanfattning av olika aktörers syn på allmänhetens påverkan i de kommunala bolagen 

Aktör Påverkan 

Hyresgästföreningen Genom gemensamma intressen i de 

kommunala bolagen  

Massmedia Genom medietryck 

HFAB:s ordförande Genom öppna konferenser. 

Kundundersökningar 

Kommunstyrelsens ordförande Genom kontakt med politiker 

Egna reflektioner Finns kanaler, men starkt 

begränsat. Bara indirekt påverkan  

 

4.3 Koncernstyrningens inverkan på insyn och påverkan för kommunen och 

allmänheten 

Koncernstyrningen i Halmstad har medfört att ytterligare en part blivit inblandad i 

kommunens nätverk över bolag. Halmstads Rådhus AB bildades som moderbolag åt de 

kommunala bolagen. Därmed förmedlas direktiven från kommunen till moderbolaget, som i 

sin tur har ansvaret att operationalisera direktiven vidare till dotterbolagen, varav HFAB är ett 

av dessa dotterbolag. Koncernstyrningen har även medfört förändringar för verksamheterna 

då aktiebolagen numera ses enade inom koncernen (Halmstads Rådhus AB 2008:1f). Den 

tydliga motiveringen till införandet av koncernstyrningen har uppgetts vara möjligheten till 

koncernbidrag, vilket innebär en möjlighet att överföra monetärt kapital mellan bolagen. 

Därmed kan bolag med ett positivt resultat täcka förluster för andra bolag inom koncernen 

(HFAB 2005:26). Utöver koncernbidraget ansågs införandet av koncernstyrningen också vara 
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ett medel för en tydligare samordning mellan de kommunala bolagen, samt att tydliggöra 

ägarstyrningen (Graf 2010-05-12).    

 

Innan koncernen etablerades var det tjänstemän tillsammans med kommunens ekonomichef 

som styrde de kommunala bolagen genom formulerandet av ägardirektiven. Efter införandet 

av koncernstyrningen tydliggjordes kommunfullmäktiges roll som aktieägare av de 

kommunala dotterbolagen. Detta ansågs av oppositionsrådet som en tydlig signal på en 

förbättrad ägarstyrning samtidigt som det ansågs tvunget att ske en omställning för att 

förändringen skulle tas på allvar (Rosén 2010-05-12).  

 

HFAB:s ordförande anser, som tidigare nämnt, att bolaget strävar efter en självständighet som 

bolag, dock inte skilt från kommunen. HFAB ska konkurrera med samma förutsättningar som 

de privata alternativen. Respondenten påpekar att etableringen av koncernstyrningen har 

påverkat bolaget, men anser samtidigt att den inte påverkat i en allt större utsträckning. 

Genom koncernen ges dotterbolagen möjligheter som inte existerade tidigare, men samtidigt 

anser respondenten att bolaget har egen kompetens och söker därigenom en viss 

självständighet. För att tydliggöra så måste de kommunala bolagen uppfylla de fastställda 

ägardirektiven, men samtidigt förekommer andra gemensamma utföranden där 

fastighetsbolaget emellanåt väljer att avstå (Adler 2010-05-11).  

 

Samtidigt som möjligheterna till insyn och påverkan i de kommunala bolagen inte uppgetts 

har påverkats nämnvärt av vardera massmedia eller hyresgästföreningen har det inneburit en 

mer invecklad kommunal organisation. Moderbolaget existerar inte i den meningen att de har 

anställda tjänstemän eller för den delen specifika arbetslokaler. Moderbolaget består enbart av 

kommunala heltidspolitiker anställda med andra uppdrag. Därmed kan det skapas oklarheter 

vem man som medborgare, eller för den delen reporter, ska kontakta eftersom de inte har en 

specifik lokal att besöka utan enbart politiska företrädare (Kindstedt 2010-05-19).  

 

4.3.1 Analys av koncernstyrningens inverkan på insyn och påverkan för kommunen och 

allmänheten 

Vad som tillkännagivits är att etableringen av koncernstyrning från kommunens sida var en 

väg för att tydliggöra sin makt som aktieägare och dessutom att klargöra sina möjligheter till 

påverkan. Framförallt hade man som mål att genom tydligare ägardirektiv påverka bolagen, 

samt att dessa ägardirektiv framställs mer demokratiskt genom de folkvalda istället för 
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ekonomichefen med hjälp av tjänstemän. Men värt att poängtera är att detta inte behövt ske 

genom en koncernstyrning, då förutsättningarna borde funnits tidigare samt att de hade kunnat 

förändrats utan en övergång till koncernstyrning. Det hade varit möjligt utan införandet av 

koncernstyrning men samtidigt gav ändringen en signal om att verksamheterna skulle 

förändras. Dock verkar inte HFAB påverkats av denna förändring då de väljer att avstå vissa 

påtryckningar från kommunen som inte ligger i deras intresse.  

 

Konsekvenserna för allmänhetens insyn uppges inte heller har påverkats av bildandet av 

koncernstyrning. Varken massmedia eller hyresgästföreningen anser att koncernstyrningen 

har haft någon större påverkan i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen ses trots 

koncernstyrningen som enskilda och några demokratiska konsekvenser utifrån insyn och 

påverkan uppgavs sparsamt av respondenterna. Massmedia uppger att det är enkelt att få tag 

på dokument eller kontaktpersoner inom de olika kommunala bolagen. Hyresgästföreningen 

ger samma bild av möjligheterna. Därmed har inte koncernstyrningen haft någon betydelse 

utifrån insyn och påverkan när det gäller massmedia eller hyresgästföreningen, vilka i sig är 

aktörer för att underlätta för medborgarna att genom sina kanaler kunna påverka de offentliga 

bolagen.  

 

Koncernstyrningen har inneburit fördelar för kommunen i form av en möjlighet till 

koncernbidrag samt en tydligare ägarstyrning, men den innebär även en mer invecklad 

organisation. Därmed kan problematiken som respondenten benämnt ovan vara problematisk 

för allmänheten, då moderbolagets organisation är svåråtkomlig. Men samtidigt har det 

uppgetts att koncernstyrningen inte påverkat allmänhetens eller kommunens möjligheter till 

insyn och påverkan i de kommunala dotterbolagen. En hypotetisk försämring från 

kommunens sida torde vara att möjligheten att påverka de kommunala bolagen skulle vara 

sämre i och med att moderbolaget är en extra part i kommunikationen, men respondenterna 

uppgav det motsatta. Respondenterna tyckte den nya formen av koncernstyrning gav enklare 

och mer konkreta möjligheter att påverka, samt att moderbolaget har till uppgift att utvärdera 

dotterbolagens direktiv. 

  

Tabell 7. Sammanfattning av nämnda demokratiska konsekvenser av koncernstyrningen 

Positivt Negativt 
Kommunfullmäktige framställer ägardirektiven Otydligare struktur för allmänheten 

Tydligare ägarstyrning inom koncernen  
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Sammanfattningsvis kan nämnas att koncernstyrningen inte påverkats i en alltför hög 

utsträckning. Respondenterna utanför kommunen har inte beskådat allt för differentierade 

strukturförändringar, även om ett fåtal förändringar påvisats. Nämnvärt är även att ett av 

huvudargumenten för en etablering av koncernstyrning var möjligheten till koncernbidrag. 

Koncernbidrag är en central del av koncernstyrningen men innefattas inte i de demokratiska 

konsekvenserna. Koncernbidrag beskrevs som en möjlig skattefri transferering mellan 

bolagen vilket medför skattelättnader, då bolagen jämnade ut resultaten istället för att betala 

skatt på de enskilda bolagsvinsterna. Möjligheten till koncernbidrag har dock inte uppgetts 

medföra några tydliga konsekvenser ännu.  
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera tänkbara demokratiska konsekvenser som 

utvecklingen av de kommunala bolagen och införandet av koncernstyrning medfört. Studien 

utgick från kommunaldemokrati, där begreppen insyn och påverkan definierades och sattes i 

fokus. Fokus låg på allmänhetens och de folkvalda kommunpolitikernas möjlighet till insyn 

och påverkan i de kommunala bolagen. Utöver allmänhetens och kommunens inflytande i de 

kommunala bolagen valdes även att granska de demokratiska konsekvenserna som införandet 

av koncernstyrningen inneburit.  

 

Vad som kännetecknas i studien är att kommunen genomgått förändringar och att dessa 

omställningar påverkat både allmänhetens och politikernas roll i kommunen. Utvecklingen till 

att kommunen omvandlade verksamhet till aktiebolag är ett faktum sedan lång tid tillbaka 

även om nya bolag växt fram även på senare år. Det som är relativt nytt i kommunen är 

koncernstyrningen som trädde i kraft för cirka fem år sedan. Efter fem års verksamhet bör 

man kunna se förändringar och det klargörs även i denna studie.   

 

Kommunens roll har förändrats i den mån att de i och med koncernstyrningen fått en tydligare 

roll som bolagens ägare då ägardirektiven fastslås i kommunfullmäktige. Tidigare tog 

ekonomichefen samt tjänstemän hand om ägardirektiven, medan etableringen av 

koncernstyrningen medfört ett mer demokratiskt förankrat ägardirektiv. Utifrån ett tydligare 

ägardirektiv tydliggörs även kommunens roll som dess ägare samt möjligheterna att påverka 

de kommunala bolagen. Genom direktiven kan kommunen härleda bolagen i önskad riktlinje, 

samtidigt som bolagen fortfarande kvarstår med mycket egenmakt. Direktiven är generellt 

baserade på övergripande mål för bolagen varpå det konkretiserade, vardagliga arbetet 

fortfarande styrs av bolagen. Det vill säga att kommunen utför en målstyrning för de 

kommunala dotterbolagen, men bolagen är dock självständiga i den mån att de väljer 

tillvägagångssätt för att uppnå de övergripande mål som kommunen avser för bolagen. 

Kommunen besitter fullständiga möjligheter att utöva insyn över sina bolag, men de utnyttjas 

sällan mer än på formella möten mellan berörda representanter. Kommunen följer sällan 

enstaka fall och uppger också att de ser dotterbolagen inom koncernen som självständiga, där 

de besitter goda kunskaper att driva verksamheten vidare utan alltför stor inblandning av 

kommunen. Därmed kan det sammanfattas att kommunen har starka möjligheter till både 



44 

 

insyn och påverkan i de kommunala bolagen, men att båda dessa processer generellt används 

ytterst sparsamt. 

   

Allmänheten har bra möjligheter till upplysthet i de kommunala verksamheterna. I och med 

offentlighetsprincipen har medborgare tillgång till de allra flesta dokument inom bolagen, 

däremot uppges allmänheten alltför sällan ha intresse att följa specifika ärenden. Likaså angav 

respondenterna en enkelhet att få kontakt med berörda personer inom de kommunala bolagen. 

Under arbetets gång har jag invändningar mot detta då jag blev nekad offentligt material 

kopplat till uppsatsen. Detta kan ha varit ett undantag bortom bolagens dagliga rutiner då inga 

respondenter delar erfarenheten, men samtidigt kan det vara av betydelse då medborgare 

sällan utnyttjar möjligheten och därmed sätts offentlighetsprincipen sällan på prov.   

 

Både massmedia och hyresgästföreningen ansåg att möjligheten att få ta del av önskade 

dokument var tillfredsställt. I studien har det också tillkännagivits flera olika kanaler för 

medborgarna att använda sig av för att kunna påverka processen och besluten i de kommunala 

bolagen. Genom massmedia ges allmänheten en bra möjlighet att påverka beslut, men det är 

ingen självklarhet för en enskild medborgare att erbjudas medieutrymme. 

Hyresgästföreningen är också en part tillgänglig för berörda medborgare att kunna påverka 

bolagen, även om det i detta fall framförallt är kopplat till fastighetsbolaget. Allmänheten har 

också en möjlighet att påverka beslut och direktiv genom folkvalda politiker. 

Kommunpolitiker har tillgång till ett starkt inflytande även om det sällan används i dessa 

sammanhang. Kommunfullmäktige är även periodvis öppen för allmänheten där medborgarna 

har möjlighet att ställa frågor och kommentera riktlinjer för kommunen. Utöver dessa 

alternativ förekommer även andra kanaler, såsom öppna konferenser där allmänheten har en 

möjlighet att komma till tals och eventuellt påverka.  

 

Ovan nämnda möjligheter är alla av vikt och ger förutsättningar för medborgarna att engagera 

sig i kommunala ärenden. Dock ska man vara vaksam att samtliga nämnda alternativ är 

begränsade och kräver andra förutsättningar. Att påverka genom massmedia kan vara givande, 

samtidigt som det inte är en självklarhet att få utrymme att sprida sitt budskap. Det kräver att 

massmedia har utrymme och finner budskapet intressant. Samtidigt som hyresgästföreningen 

påpekade att medborgare i större sammanslutningar har goda förutsättningar att kunna 

påverka, är inte detta en utväg för alla medborgare. Det förutsätter även att övriga medborgare 

är likasinnade. Att påverka kommunpolitiker var ett annat alternativ och kan fungera i många 



45 

 

avseenden. När det gäller att påverka i kommunala bolag bör dock förväntningarna vara 

begränsade. Kommunen ser bolagen delvis som självständiga och påpekar att kommunens 

inflytande bör vara begränsat, i kontrast till studiens teoretiska utgångspunkt. Kommunens 

syn på de kommunala bolagen ger sämre förutsättningar för allmänheten att påverka. Att 

påverka en folkvald politiker ger föga resultat, då de folkvalda inte har för avsikt att påverka 

dotterbolagen utöver de riktlinjer som fastställs i ägardirektiven. Kortfattat kan beskrivas att 

allmänheten har en god möjlighet till tillfredsställd insyn i de kommunala bolagen men 

möjligheten till påverkan endast kan ske indirekt via andra aktörer i samhället och vars 

begränsning bör tydliggöras.  

 

Den sista delen av studien inkluderar de demokratiska konsekvenser som införandet av 

koncernstyrningen medfört. Det som tydligt påvisats i resultatdelen är framförallt av positiv 

bemärkelse. Koncernstyrningen har medfört en tydligare ägarstyrning och ett mer 

demokratiskt förankrat utformande av ägardirektiven. Det är av stor betydelse, då allmänheten 

får en klarare bild av vilka aktörer eller individer som styr och är ansvariga. Det skapar även 

en starkare möjlighet för kommunen att påverka deras dotterbolag. Möjligheten till insyn för 

kommunen kan ses oförändrad då möjligheten alltid funnits. Allmänheten har också påverkats 

av koncernstyrningen. I och med att ytterligare en part deltar i nätverket skapas en otydligare 

ägarstruktur för medborgarna. De styrande inom moderbolaget i koncernen är även 

kommunpolitiker med andra uppdrag. Moderbolaget kan därmed ses som en part som inte är 

lika lättillgänglig, då du måste ha kunskap om vilken individ du söker. Sammantaget kan 

därmed nämnas att koncernstyrningen har påverkat de demokratiska förutsättningarna på både 

gott och ont. Det positiva utifrån kommunaldemokratin är en tydligare politiskt förankring i 

ägarstrukturen och att ägardirektiven i de kommunala bolagen numera härstammar från 

kommunfullmäktige. De negativa konsekvenserna av koncernstyrningen är strukturens 

oklarhet för allmänheten när det gäller insyn och påverkan i moderbolaget, då aktörerna är 

densamma som inom kommunpolitiken och att det kan ses svårare att granska moderbolaget. 

 

Inledningsvis i studien beskrevs en konflikt mellan effektivitet och demokrati, där effektivitet 

generellt ses som segrande på demokratins bekostnad. I denna studie har det framkommit att 

de kommunala bolagen med dess självständighet strävar efter en likvärdig konkurrens med de 

privata alternativen. Denna likvärdiga konkurrens bidrar till en effektivitet, framförallt då 

bolagen arbetar utifrån ett affärsmässigt perspektiv, kopplad till beskrivningen av bolagsrätt i 

inledningskapitlet. Även om kommunal verksamhet effektiviseras i en allt högre utsträckning 
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kvarstå ändå demokratiska inslag. Kommunen är bolagens ägare och har all möjlighet till 

både insyn och påverkan i de kommunala dotterbolagen. Det har dock framkommit att 

kommunen har ett begränsat intresse i bolagen eftersom bolagen bedrivs på ett effektfullt sätt. 

Det har även framkommit flera kanaler för allmänheten att påverka beslut inom bolagen, men 

det är enbart indirekt påverkan. Allmänheten har en begränsad möjlighet att påverka bolagen 

som en följd av effektiviseringen, vilket tydliggör de kommunala bolagens strävan efter 

effektivitet på bekostnad av demokratin.     
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Bilagor 
 

Intervjuguide 1, HFAB:s ordförande 

 
1. Vilken position/roll har du i företaget och i koncernen? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du haft/har du inom bolaget och inom koncernen? 

3. Hur blev du tillsatt på tjänsten?  

 

4. Hur ser du på samarbetet moderbolag – dotterbolag? Finns det ett samarbete? 

5. Hur ser du på samarbetet mellan dotterbolag – kommun? 

6. Har kommunen direktkontakt till dotterbolag eller går allt via moderbolaget? 

 

7. Hur ofta har ni kontakt med kommunen?  

8. Har kommunen insyn i bolaget? I så fall i vilket omfång? Hur? På vilket sätt? 

9. Har kommunens insyn förändrats sedan Halmstads Rådhus AB grundades? 

 

10. Har kommunen inverkan på bolaget i beslutsprocessen? (isf, vilken del av kommunen. 

Tjänstemän, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen?) 

11. Fattar ni beslut självständigt eller med godkännande av kommunen? 

12. Om ni och kommunen tycker olika i en fråga, vem bestämmer? 

13. Har några beslut tagits enbart av kommunen utan er inverkan (fullmäktige)? 

- Finns det lagar/ regler kring denna fråga? 

14. Kan kommunen överklaga/ändra era beslut? 

15. Vilken typ av frågor sköter ni självständigt vs i samarbete med kommunen? 

 

16. Direktiven ni får från kommunen, är de vägledande eller bestämmande? 

17. Vad skiljer HFAB från ett privat företag? 

 

18. Har allmänheten möjlighet till insyn i bolaget? Utöver media och årsredovisningen 

19. Har allmänhetens insyn i bolaget förändrats sedan Halmstads Rådhus AB grundades?  

20. Har allmänheten möjlighet att påverka ärenden innan beslut tas? 

21. Har era kunder möjlighet att påverka beslut? 

22. Kan era kunder initiera ärenden? 

23. Har ni gjort kund/opinionsundersökningar vad folk/kunder tycker i specifika frågor? 

 

Exempelfall: Gruvan 16, nyhem 

 

24. Vems var idén till detta ärende? 

25. Vilka arbetar fram beslutsunderlaget i denna fråga? 

26. Vem bestämde slutligen att ärendet skulle genomföras? Vad var alternativen? 

27. Hade kommunen möjlighet till insyn och/eller påverkan i beslutet? 

28. Hade allmänheten (hyresgästföreningen) möjlighet till insyn och/eller påverkan i 

beslutet? 

29. Kan du förklara kortfattat vilka som var inblandade och hur ärendet gick mellan de 

olika instanserna? 

 

 

 



Intervjuguide 2, tidigare kommunchef 

 
1 Vilken position hade du i kommunen och i koncernen?  

2 Vilka arbetsuppgifter har du haft inom bolagen/kommunen och inom koncernen?  

 

3 Vad är Halmstads Rådhus AB? Hur ser du på Halmstads Rådhus AB? 

4 Vad är Halmstads Rådhus AB:s uppgifter?  

5 Varför grundades Halmstads Rådhus AB? 

 

6 På vilket sätt skulle koncernen bli bättre för kommunen? 

7 På vilket sätt skulle koncernen bli bättre för de kommunala bolagen? 

8 På vilket sätt skulle koncernen bli bättre för allmänheten? 

 

9 Gjorde ni undersökningar vad allmänheten tyckte innan ni bildade koncernen? 

10 Var alla bolagsstyrelser positiva till koncernen? Hade dem någon talan/påverkan? 

11 Var kommunen enad i bildandet av HRAB? 

 

12 Var kommunens insyn i de kommunala bolagen tillfredsställd innan koncernen? 

13 Blev insynen i de kommunala bolagen bättre/sämre efter att koncernen bildats?  

14 Vad har förändrats sedan koncernen bildades utifrån kommunens insyn? 

 

15 Fattade bolagen beslut självständigt eller med inflytande av kommunen? 

16 Har kommunen beslutat något som era dotterbolag måste följa? 

- Finns det lagar regler kring denna fråga? 

17 Kan kommunen överklaga/ändra beslut från dotterbolagen? 

 

18 Vilka uppgifter blir offentlig handling och vilka blir sekretessbelagda? 

19 Varför blir vissa handlingar sekretessbelagda? 

 

20 Direktiven från kommunen till koncernbolagen, är de riktlinje eller krav? 

21 Hur arbetades direktiven fram?  

22 Kunde allmänheten påverka direktiven? 

23 Kan du ge exempel på direktiv som förekommit? 

 

  



Intervjuguide 3, Kommunpolitiker och Halmstads Rådhus AB 

 

1. Vilken position/roll har du i kommunen och i koncernen? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du haft/har du inom bolaget och inom koncernen? 

3. Vad är Halmstads Rådhus AB? 

4. Varför grundades Halmstads Rådhus AB? 

5. Vad är Halmstads Rådhus AB:s uppgifter?  

 

6. Hur ser du på samarbetet moderbolag – dotterbolag? Finns det ett samarbete? 

7. Hur ser du på samarbetet mellan dotterbolag – Moderbolag - kommun? 

8. Har kommunen direktkontakt till dotterbolag eller går allt via moderbolaget? 

9. Hur ofta har ni kontakt med moderbolaget och dotterbolaget? 

10. Har kommunen/Halmstads Rådhus AB insyn i bolaget? I så fall i vilket omfång? Hur? 

Om Ja, kan du ge exempel? 

11. Tycker du att kommunens insyn förändrats sedan Halmstads Rådhus AB grundades? 

 

12. Har kommunen och/eller Halmstads Rådhus AB inverkan på bolaget i 

beslutsprocessen? 

13. Fattar HFAB beslut självständigt eller med inflytande av Halmstads Rådhus AB 

och/eller kommunen? 

14. Om Halmstads Rådhus AB/Kommunen och HFAB tycker olika i en fråga, vem 

bestämmer? 

15. Har ni beslutat något som era dotterbolag måste följa? 

- Finns det lagar regler kring denna fråga? 

16. Kan kommunen överklaga/ändra beslut från HFAB? 

17. Direktiven från kommunen till koncernbolagen, är de riktlinje eller krav? 

18. Hur arbetas direktiven fram?  

19. Kan allmänheten påverka direktiven? 

 

20. Har allmänheten insyn i koncernen? Utöver media och årsredovisningen 

21. Har allmänhetens insyn i bolaget förändrats sedan Halmstads Rådhus AB grundades?  

22. Har allmänheten möjlighet till insyn i ärenden innan de beslutas? 

23. Har allmänheten möjlighet att påverka ärenden innan beslut tas? 

24. Har allmänheten möjlighet att påverka beslut? 

25. Har ni gjort kund/opinionsundersökningar vad folk/kunder tycker i specifika frågor? 

 

Exempelfall: Gruvan försäljning. 

26. Vems var idén till detta ärende? Var Halmstads Rådhus AB eller kommunen 

inblandade? 

27. Vilka arbetar fram beslutsunderlaget i denna fråga? Var Halmstads Rådhus AB eller 

kommunen inblandade? 

28. Vem bestämde slutligen att ärendet skulle genomföras? Vad var alternativen? Var 

Halmstads Rådhus AB eller kommunen inblandade? 

29. Hade kommunen möjlighet till insyn och/eller påverkan i beslutet? 

30. Hade allmänheten möjlighet till insyn och/eller påverkan i beslutet? 

31. Kan du förklara kortfattat vilka som var inblandade och hur ärendet gick mellan de 

olika instanserna? 

  



Intervjuguide 4, Hyresgästföreningen 

 

1. Vilken position/roll har du inom hyresgästföreningen? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du haft/har du inom bolaget? 

 

3. Ni representerar era kunder, hur samlar ni in era kunders åsikter? 

4. Har ni offentliga möten för era kunder? Vad krävs för att en fråga ska appliceras till 

era kunder? 

 

5. Hur tycker du ert samarbete med HFAB fungerar? Kontakt med fler bolag inom 

Halmstads Rådhus AB? 

6. Om bra/ dåligt, på vilket sätt? 

7. Hur ofta har ni kontakt? 

 

8. Har ni insyn i allt HFAB gör som är relevant för er? 

9. Tycker du att ni har tillfredsställd insyn i bolaget? 

10. Tycker du att det är enkelt att få tag på dokument/personer inom bolaget? 

11. Har ni tillgång till allt material som är relevant för er och era kunder? 

 

12. Tar HFAB beslut utan er inverkan i beslut gällande era kunder? 

13. Vad krävs för att ni ska kunna påverka? 

14. Hur kan ni påverka? 

 

15. Tycker du att ni har tillfredsställt inflytande i beslut kopplade till era kunder? 

16. Har ert samarbete påverkats av koncernens bildande? Blivit bättre/sämre/oförändrat? 

Utveckla gärna 

 

 

Exempelfall, HFAB:s försäljning av Gruvan 

 

17. Vems var idén till detta ärende?  

18. Vilka arbetar fram beslutsunderlaget i denna fråga? 

19. Vem bestämde slutligen att ärendet skulle genomföras? Vad var alternativen? 

 

20. Var ni inblandade i initieringen? 

21. Var ni inblandade i beredningen? 

22. Var ni inblandade i beslutsfattningen? 

  



Intervjuguide 5, Hallandsposten 

 

1. Vilken position/roll har du inom företaget? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du haft/har du inom företaget? 

 

3. Har du arbetat något med koncernstyrningen inom Halmstad? 

4. Vad har du granskat för något? 

5. Hur uppfattar du den kommunala koncernen gällande er möjlighet till insyn? 

- Är det enkelt att få fram uppgifter/dokument/intervjuer? 

- Hur tar ni fram relevanta dokument? 

6. Försvåras eller förenklas er möjlighet till insyn som journalist i förhållande till 

privatpersoner, tror du? 

7. Hur ser du på allmänhetens möjlighet till insyn inom Halmstads Rådhus AB? 

8. Hur ser du på allmänhetens möjlighet att påverka inom Halmstads Rådhus AB? 

 

9. Har er möjlighet till insyn förändrats sedan koncernen bildades?  

                   Om ja, vad har förändrats? 

10. Känner ni att er granskning påverkar HFAB:s arbete? 

11. Har ni lyckats påverka något beslut inom kommunala bolag innan de tagits? 

12. Har ni lyckats påverka något beslut som tagits? 

13. Anser du att ni har ett bra samarbete med de kommunala bolagen? HFAB? 

 

 

Exempelfall, HFAB:s försäljning av Gruvan 

 

14. Hade ni insyn i beslutet om försäljning? 

- Om ja, på vilket sätt? 

15. Var det lätt att få fram uppgifter? 

16. Kunde ni tydligt följa hela processen? 

 


