
 

  

 

	 	 													Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
																																																																									Masteruppsats,	30	hp	|	Masterprogrammet	i	statsvetenskap		

																																																																									Vårterminen	2019	|	LIU-IEI-FIL-A--19/03164--SE	
	

 

 

 

 

Sveriges	Kommuner	och	
Landsting	(SKL)	–	en	postkor-
porativ	kvarleva	eller	en	kva-
sistatlig	hybrid?	
–	En	undersökning	av	SKL:s	roll	och	inflytande	i	två	politiska	

beslutsprocesser	

 
The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) – a post-corporatist remnant or a quasi-
government hybrid?   
– A survey of SALAR’s role and influence in two policy pro-

cesses 

 

 
Nico	Rönnberg	

	
Handledare:	Bo	Persson	
Examinator:	Khalid	Khayati	

Antal	ord:	25	058	

	

																																																													
	

	 Linköpings	universitet	

SE-581	83	Linköping,	Sverige	

013-28	10	00	www.liu.se	



 

 ii 

 

Abstract  
 
The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government associ-

ation, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and re-

gions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level govern-

ance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today 

a significant actor. It has an intermediating role in the relation between the government and local 

and regional authorities. SALAR is a hybrid organization that has interest group and governmental 

characteristics. It is a player competing with other interest groups in a pluralistic system but it is 

also a corporatist negotiation partner of the government that has a privileged access to central gov-

ernment decision-making.  

 

This study uses a comparative case study method analyzing two policy processes to study and de-

scribe what kind of role and influence SALAR has in these processes and how the role and the in-

fluence of SALAR can be understood from an interest group perspective and a multi-level govern-

ance perspective. The described and analyzed policy processes are Kömiljarden, an effectivity ef-

fort in Swedish public health care system, and the introduction of the teacher license system in 

Swedish schools. The empirical material used in this thesis consists of official publications pub-

lished by public authorities, the parliament and the government as well as interviews with officials 

representing public authorities, the government and SALAR. 

 

The results presented in this thesis show that SALAR in line with previous research on local gov-

ernment associations in other countries, has a role as an intermediator with a privileged access to 

central government and central decision-making. It is a partner that central government negotiates 

with and which has the task of informing about the local and regional circumstances. Its influence 

can also be analyzed in connection to these negotiations. SALAR is in many ways stuck in the 

structure of decision-making, which is operated by central government while still being in competi-

tion with interest groups, such as the teacher unions. 

 

 

Keywords: corporatism, pluralism, role, influence, local government associations, interest groups, 

multi-level governance, SALAR	 	
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1. Inledning 

 
”I det gamla Ombuds-Sverige var det organisationernas och företagens formella 

styrka och förmåga att omvandla denna i en väloljad representativ apparat som 

gav styrka och makt. I det nya Opinions-Sverige är det istället organisationernas 

och företagens förmåga till lobbying och opinionsbildning som ger styrka och 

makt.”1 (Journalisten Janne Sundling) 

Intresseorganisationernas inflytande och roll i politiskt beslutsfattande har varit en omdebatterad 

frågeställning sedan en lång tid tillbaka. Huvudregeln var under en lång tid i svensk politik att in-

tresseorganisationer som staten avsåg att samarbeta med fick en etablerad position som hjälpte dem 

att utöva inflytande och delta i offentliga beslutsprocesser. Deras roll var given och fast i den ovan 

beskrivna korporativa ordningen.2  

 

Läget idag efter försvagandet av korporatismen ser annorlunda ut och det finns numera en stor 

mängd intresseorganisationer som utövar inflytande mycket friare och mer informellt. Förändringen 

i samhällsmodellen har lett till ett skifte i intresseorganisationernas roll och inflytande.3 Denna för-

ändring sammanfaller med en ny styrningslogik där den lokala och regionala nivån har fått en större 

betydelse samtidigt som de har fått ett växande antal uppdrag från staten.4 Även europeiseringen har 

medfört att en ny beslutsarena påverkar svensk politik, vilket i sin tur har stärkt regionernas bety-

delse på ett helt nytt sätt.5  

 

Denna uppsats handlar om en särskild typ av intresseorganisation som tycks ha fått en ökad bety-

delse i det nya styrningslandskapet. I forskningen kallas dessa intresseorganisationer för local go-

vernment associations (LGAs), nationella medlems- och intresseorganisationer för kommuner och 

regioner, som utövar inflytande gentemot staten i frågor som berör styrningen av kommuner och 

regioner. Dessutom informerar LGAs staten om utmaningar och behov som kommuner och regioner 

                                                
1 Sundling, Janne. Makt och media nr 1, 1993. 
2 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden! - Forskarantologi, s. 295. 
3 Ibid. s. 295. 
4 Statskontoret. Statens styrning av kommunerna, s. 9. 

2 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden! - Forskarantologi, s. 295. 
3 Ibid. s. 295. 
4 Statskontoret. Statens styrning av kommunerna, s. 9. 
5 Feltenius, David. Subnational Government in a Multilevel Perspective i The Oxford Handbook of Swedish Politics, s. 

388. 
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möter. LGAs har således blivit nyckelspelare i relationen mellan det lokala och staten. De har även 

fått en ökad betydelse som företrädare för lokala och regionala intressen och fungerar som en ny 

och större arena där lokala och regionala frågor diskuteras i dialog med staten och centrala besluts-

fattare. LGAs har en samlad styrka som har gett dem en god tillgång till statens beslutsfattande me-

dan staten i sin tur har fått en förhandlings- och samarbetspart som samlar ihop och företräder samt-

liga kommuner och regioner. LGAs ökade betydelse har lett till att personliga kontakter mellan en 

enstaka lokalpolitiker och regeringsföreträdare inte spelar lika stor roll som förut.6  

 

LGAs roll och inflytande i det nya styrningslandskapet där kommuner och regioner har en större 

och viktigare betydelse är emellertid inte självklart. Det finns vissa problematiska inslag av dubbel-

het i LGAs, inte minst i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s), roll och inflytande. SKL är å 

ena sidan en intresseorganisation som tillsammans med andra intresseorganisationer konkurrerar 

om inflytande och påverkansmöjligheter och å andra sidan är SKL en del av offentlig styrapparat 

som har en nära kontakt med staten och centrala beslutsfattare.7 Det finns alltså ett slags korporativ-

pluralistisk problematik som är inbyggd i SKL:s verksamhet. Genom nära samverkan med staten 

bland annat genom förhandlade överenskommelser får SKL tillträde till statens beslutsfattande på 

ett sätt som är privilegierat för en intresseorganisation samtidigt som SKL fungerar som vilken som 

helst intresseorganisation som bedriver sina intressefrågor.8 

 

LGAs spelar en viktig roll i förhållandet mellan det lokala och staten men trots LGAs växande roll 

och inflytande i offentligt beslutsfattande saknas det forskning som studerar dem som aktörer. I 

denna studie vill jag bidra till forskningen om LGAs. Detta görs genom att undersöka och förstå 

vilken roll och vilket inflytande en svensk intresseorganisation som företräder svenska kommuner 

och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har gentemot staten och de centrala be-

slutsfattarna. Studien är upplagd som en jämförande fallstudie som undersöker och jämför två sepa-

rata, offentliga beslutsprocesser med särskilt fokus på SKL:s roll och inflytande i dem. De två valda 

beslutsprocesser som står i fokus i studien representerar två olika politikområden i statens besluts-

fattande. Beslutsprocesserna som jag undersöker är införandet av den så kallade Kömiljarden inom 

hälso- och sjukvården och införandet av lärarlegitimationen i skolan. Såväl hälso- och sjukvårdspo-

litik som skol- och utbildningspolitik handlar i grund och botten om välfärdspolitik och tillhör där-

                                                
6 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity: the role of local government associations, s. 1. 
7 Ibid, s. 2. 
8 Ibid, s. 2. 



 

 7 

  

för de viktigaste uppgifter som kommuner och regioner dagligen arbetar med.9 Fallet Kömiljarden 

handlar om en ekonomisk, särskild satsning i hälso- och sjukvården och är ett exempel på en be-

slutsprocess med en regional anknytning då regionerna har ansvaret för hälso- och sjukvården me-

dan införandet av lärarlegitimationen är en beslutsprocess med en kommunal anknytning då skolan 

och den grundläggande utbildningen är ett kommunalt ansvarsområde. Eftersom mycket av väl-

färdspolitiken utgör kommunal och regional kärnverksamhet är det intressant att studera beslutspro-

cesser som är olika men som båda berör både kommunernas och regionernas viktiga roll som väl-

färdsproducenter.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Uppsatsen kommer att fokusera på två beslutsprocesser i statens beslutsfattande som handlar om ett 

mer kommunalt respektive ett mer regionalt verksamhets- och politikområde. Syftet med denna 

uppsats är att beskriva och förstå SKL:s roll och inflytande i två separata, offentliga beslutsproces-

ser, i beslutsprocessen om Kömiljarden och lärarlegitimationen. Därutöver är syftet att förstå SKL:s 

roller och inflytande i dessa beslutsprocesser utifrån ett flernivåstyrningsperspektiv och intresse-

gruppsperspektiv. Syftet är vidare att analysera SKL som intresseorganisation i de studerade be-

slutsprocesserna. 

 

• Vilka roller och vilket inflytande har SKL haft i beslutsprocessen om Kömiljarden och lärar-

legitimationen? 

• Hur ska SKL:s roller och inflytande förstås i dessa beslutsprocesser utifrån ett flernivåstyr-

ningsperspektiv och intressegruppsperspektiv? 

• Hur betraktas SKL som intresseorganisation i de studerade beslutsprocesserna? 

 
1.2 Centrala begrepp 

För att förtydliga centrala begrepp som används i syftet och forskningsfrågorna och som ofta före-

kommer i hela uppsatsen preciseras dessa nedan. 

 

Intressegrupp eller intresseorganisation kan definieras på flera olika sätt men denna studie förhåller 

sig till en vanligt förekommande definition. Med intresseorganisationer avses medlemsorganisat-

ioner som utövar politiskt inflytande med hjälp av olika arbetssätt. SKL som studeras i denna upp-
                                                
9 Statskontoret. Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting, s. 81. 
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sats är en särskild typ av intresseorganisation, en så kallad LGA. Mer allmänt sett är de som är med-

lemmar i intresseorganisationer enskilda personer, andra organisationer eller företag som går sam-

man. Exempel på intresseorganisationer är fack- och arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer 

och branschorganisationer. De kan dessutom vara mer idéburna och religiösa till sin karaktär.10 In-

tressegrupper fungerar och påverkar i ett visst samhällsystem. I Sverige engagerades intresseorgani-

sationer, som representerade olika samhällsintressen, under en lång tid i ett korporativt system som 

trots sin starka position avvecklades och förändrades till ett friare pluralistiskt system med en stor 

mängd olika intresseorganisationer som numera bedriver intressefrågor utifrån sina egna förutsätt-

ningar.11 

 

Det nya styrningslandskapet med starkare kommuner och regioner kallas för flernivåstyrning 

(multi-level governance). Maktförskjutning från staten till regioner och kommuner innebär att det 

idag är flera aktörer som utövar offentlig makt. Flernivåstyrning har även bidragit med nya styrme-

del som är mer informella och mindre lagreglerade exempelvis nätverk och förhandlingar mellan 

staten och kommuner och regioner. När den kommunala och regionala nivån delar makten med sta-

ten på ett nytt sätt har det vuxit fram intresseorganisationer som företräder den kommunala och reg-

ionala nivån gentemot staten. Dessa intresseorganisationer LGAs, som SKL i den svenska kontex-

ten, spelar en viktig roll i detta nya styrningslandskap.12 

 

Med subnationell nivå avses den regionala och kommunala/lokala nivå som har fått en ökad bety-

delse och ett ökat antal uppgifter av staten i och med det nya styrningslandskapet, flernivåstyrning-

en. Subnationell nivå inbegriper kommuner och regioner och utgör en sorts motvikt till den nation-

ella statliga nivån. Subnationell nivå har under de senaste årtiondena fått omfattande och viktiga 

uppdrag tilldelade från staten som i många avseenden handlar om välfärdsproduktion men även 

regional och lokal utveckling.13 

 

Begreppet roll är ett nyckelbegrepp i flera statsvetenskapliga sammanhang. Den studerade aktören 

fungerar ofta på olika sätt i olika kontexter och aktörens roll kan vara komplex eller mångfacetterad 

och därför kan aktörens roll uppfattas utgöra flera olika roller. När det gäller LGAs som SKL är de 

                                                
10 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden!, s. 298. 
11 Ibid, s. 303. 
12 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional’ Politics, s. 303-304. 
13 Ibid, s. 303. 
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nyckelspelare i relationen mellan det lokala och staten. För att bemästra detta uppdrag, att företräda 

lokala och regionala intressen, använder de sig av tre huvudsakliga roller. De är kollektiva och or-

ganiserade representanter för kommuner och regioner, de försvarar allmänintresset som en motver-

kande kraft gentemot staten och till sist är de remiss- och samrådsparter för statens beslutsfattande i 

offentliga beslutsprocesser. LGAs anses vara hybrida organisationer då de har varierande och kom-

plexa roller och uppdrag. När det gäller både SKL:s roller och inflytande kan de förstås och stude-

ras i ljuset av SKL:s relation med staten, hur SKL hanterar kollektiva utmaningar som återspeglar 

lokala och regionala olikheter och varierande förutsättningar samt den ständiga konkurrensen mot 

andra intresseorganisationer som också bedriver intressefrågor.14 

 

Precis som roll förekommer begreppet inflytande ofta i statsvetenskaplig forskning. Inflytandet är 

bland annat kopplat till demokratiskt deltagande och folkrörelser. Med inflytande avses inte sällan 

möjligheten att påverka utvecklingen i en viss fråga eller område. Det finns en skillnad mellan roll 

och inflytande men de är även anknutna till varandra och därför har båda två valts till huvuda-

spekter när SKL studeras i denna uppsats. Att ha en bestämd roll kan ibland innebära att en aktör 

som SKL har tillgång eller tillträde till beslutsfattande bland annat genom nätverk och kontaktytor, 

vilket kan ge politisk betydelse men det bör inte innebära att SKL har inflytande i frågan. Inflytan-

det är således svårare att mäta men genom att studera faktorer som kontakter med regeringen, sam-

verkan och kontakter med förvaltningen eller närvaro i samhällsdebatten kan det finnas skäl att be-

trakta en del av agerandet som inflytande och inte bara som god tillgång till statens styrapparat. Av 

den anledningen ter sig rollerna enklare att analysera och förstå.15 

1.3 Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare forskningsbidrag om SKL och SKL:s förhållningssätt att presenteras.  

 

Arbetet som SKL bedriver och dess förhållningssätt inom olika politikområden är något som redan 

har undersökts och forskats om i flera sammanhang men dess inflytande och roll i relation till staten 

och statens styrning av kommunal och regional verksamhet är däremot något som utgör en kun-

skapslucka. Visserligen har perspektivet lyfts i statsvetenskaplig diskussion bland annat av David 

Feltenius speciellt när det gäller revidering av regeringsformen 2010 och den författningspolitiska 

diskussion som fördes i samband med revideringsarbetet. SKL har deltagit och haft inflytande i 
                                                
14 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s.1. 
15 Ibid, s. 1-2. 
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arbetet med revideringen av regeringsformen, vilket bland annat har syftat till att mer precist och 

ingående beskriva den kommunala självstyrelsen i lagtext och ge den mer detaljerat skrivna for-

mella garantier.16  

 

David Feltenius har dessutom studerat SKL:s meningssvängning i den så kallade regionfrågan un-

der 1990-talet fram till 2007 som SKL:s föregångare Svenska Kommunförbundet och Landstings-

förbundet hade olika uppfattningar om. Den regionala reformen som då syftade till att skapa en reg-

ionstruktur med färre beslutsfattande regionala församlingar var mycket omdebatterad. I Ansvars-

kommitténs utredning konstateras att SKL:s roll i arbetet har varit av stor vikt för utredningens in-

riktning. Det anges även att framtida åtgärder och reformer inte skulle ha varit möjliga om SKL inte 

hade enats om innebörden i förslagen. SKL:s inflytande ansågs viktigt i frågan och att SKL hade en 

tyngd som ingen annan organisation hade i frågan. Detta kan till en viss del förklaras med att SKL 

är den starkaste rösten för den subnationella sektorn.17  

 

Mats Hayen, som har forskat om SKL och dess föregångare som organisation utifrån ett historiskt 

perspektiv, menar att SKL:s påverkansmöjligheter har ökat och att SKL maktposition numera kan 

jämföras med en pseudoregering. SKL befinner sig någonstans mitt emellan den kommunala och 

statliga nivån. Hayen använder svininfluensaepidemin 2009 som stöd i sin argumentation. Hante-

ringen av frågan blev ett exempel på en förhandling på statlig nivå där SKL hade en tydlig agenda. 

Processen ledde fram till att influensavaccinationen skulle införas och att alla kommuner och lands-

ting rekommenderades att påbörja allmän gratis vaccinering. Detta kan anses vara en rekommendat-

ion men i grund och botten förväntades kommunerna att följa SKL:s cirkulär. Hayen menar att 

denna typ av frågor egentligen skulle kunna hanteras av regeringen och förvaltningsmyndigheter 

men SKL:s roll som företrädare för svenska kommuner och regioner har inneburit att SKL ger re-

kommendationer vars innehåll kan ha liktydiga inslag som centrala myndigheters kommunikation 

med allmänheten. En privaträttslig intresseorganisation som inte har någon offentligrättslig roll och 

position ansvarar inom flera sakområden för förhandlingar med staten. Dock representerar SKL den 

                                                
16 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional’ Politics: Subnational Actors and the Swedish 

Constitution, s. 308. 
17 Feltenius, David. Från splittring till enighet – Om Sveriges Kommuner och Landstings ståndpunkt i regionfrågan, s. 

37-38. 
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lokala och regionala nivåns intressen och därför påverkar inte besluten och överenskommelser SKL 

som organisation men SKL förmedlar och förhandlar fram dessa.18 

 

Stig Montin har skrivit om kommunalt huvudmannaskap och regionalisering men även om SKL:s 

företrädares, Svenska Kommunförbundets roll, på den subnationella nivån. Montin anger att SKL 

har företrätt kommunerna och landstingen i de stora överläggningar och förhandlingar som genom-

förs mellan staten och kommunerna och landstingen/regionerna i syfte att stärka den lokala och 

regionala självstyrelsen samt minska den statliga styrningen av dessa. Dock konstaterar Montin att 

Svenska Kommunförbundet hade mer direkt styrande inflytande på 1970- och 1980-talen än vad 

dagens SKL har idag. SKL:s företrädares Svenska Kommunförbundets styrande roll var starkast när 

de stora kommunalsammanslagningarna genomfördes på 1970-talet. I samband med dessa efterlyste 

Svenska Kommunförbundet en symmetrisk kommunstruktur som sedan blev den organisatoriska 

grunden för kommunerna i Sverige.19  

1.4 Disposition 

I kapitel 1 presenteras forskningsområdet, syftet och forskningsfrågorna. Därutöver förtydligas cen-

trala begrepp och redogörs för tidigare forskningsbidrag om SKL. Kapitel 2 fokuserar på teoretiska 

perspektiv. Korporatism och intressegruppspluralism förklaras och diskuteras som begrepp. Däref-

ter redogörs för uppsatsens två huvudsakliga teoretiska perspektiv, teori om flernivåstyrning och 

LGAs. Kapitlet avslutas med en presentation av analysstrategin som används för att presentera och 

skapa en struktur för uppsatsens resultat. I kapitel 3 presenteras och diskuteras uppsatsens metod 

och material samt motiveras valet av fallen.  I kapitel 4 ges mer bakgrundsinformation om SKL som 

intresseorganisation och redogörs för de institutionaliserade påverkanskanalerna, kommittéväsendet 

och remissförfarandet. I kapitel 5 redogörs för resultaten i beslutsprocesserna som sedan samman-

fattas och analyseras i den avslutande resultatanalysen. I kapitel 6 diskuteras och analyseras be-

slutsprocesserna i helhet utifrån de teoretiska perspektiven. Dessutom besvaras forskningsfrågorna. 

Därtill dras några slutsatser och ges ett förslag till vidare forskning. 

 

  

                                                
18 Hayen, Mats, Sveriges kommuners självstyre och Ett sekel i självstyrelsens tjänst, s. 171. 
19 Montin, Stig, Den lokala politiken i Bennich-Björkman, Li och Blomqvist, Paula. Mellan folkhem och Europa – 

svensk politik i brytningstid, s. 206. 
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2. Teori 

Inledningsvis i detta kapitel kommer olika system för intresseorganisationernas representation och 

deltagande att redogöras för. Intresseorganisationernas roll och inflytande diskuteras i ett tidigare 

korporativt system och i ett nutida mer pluralistiskt intressegruppssystem då SKL verkar ha både 

korporativa och pluralistiska inslag. Därefter kommer ytterligare två teoretiska perspektiv, flerni-

våstyrning och local government associations (LGAs), att presenteras. Dessa två perspektiv är upp-

satsens två huvudsakliga teoretiska perspektiv som sedan används för att analysera och förstå resul-

taten. Sist i detta kapitel presenteras uppsatsens analysstrategi. Analysstrategin används för att pre-

sentera och skapa en struktur för uppsatsens resultat. 

 

2.1 Korporatism – ett system för intresseorganisationernas deltagande i offent-
liga beslutsprocesser 

För att förstå korporatism krävs en begreppsdefinition. Begreppet är komplext och forskarna har till 

viss del varit oeniga om dess innebörd. Att försöka ge korporatism en rättvisande definition har gett 

huvudbry i debatten. Både Leif Lewin och Nils Elvander har försökt definiera begreppet utan att 

riktigt lyckas.20 Den första grova indelningen bör göras mellan statsreglerad korporatism med en 

hög grad av ideologisk laddning som bland annat utövades i Italien under Benito Mussolinis regim 

och korporatism i folkrörelsedemokratier, bland annat i Sverige. Den senare typen har även kallats 

för liberal korporatism.21 Gunnar Heckscher definierade den svenska korporatismen redan 1936 

som något slags fri korporatism.22 Ett citat ur Heckschers skrift sammanfattar definitionen: 
”En korporation är en sammanslutning av övervägande enskild karaktär, vilken förlänats särskilt stat-

ligt erkännande i viss form, eventuellt anförtrotts statliga uppgifter eller ställts under statlig kon-

troll.”23 

 

Den svenska korporatismen, som utövades i synnerhet genom intresseorganisationernas medverkan 

i kommittéväsendet, remissförfarandet och representationen i så kallade ämbetsverksstyrelserna, har 

haft en liknande verksamhetslogik som de europeiska motsvarigheterna bland annat i Tyskland.24 

                                                
20 Feltenius, David. En pluralistisk maktordning – Om pensionärsorganisationernas politiska inflytande, s. 17. 
21 Ibid., s. 17 och Öberg, PerOla, Särintresse och allmänintresse – Korporatismens ansikten, s. 8. 
22 Heckscher, Gunnar. Staten och organisationerna, s. 183 
23 Ibid, s. 183. 
24 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 4. 
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Svenska intresseorganisationer var väl organiserade och tillräckligt stora för att arbeta med större 

samhällsfrågor och mer allmän samhällsutveckling. Detta har PerOla Öberg studerat utifrån svenska 

omständigheter på 1900-talet. 25  

 

Öberg har visat att den svenska korporatismen hade en ännu djupare struktur än att organisera och 

sätta intressen i rörelse, nämligen att skapa en sorts deliberativ dialog som syftade till att utforma 

politiken och besluten på ett sätt som gynnade samhällsutvecklingen. Detta anses vara ett djupare 

syfte med korporatismen än att påverka sär- och allmänintresset som ofta diskuteras vad gäller in-

tressegrupper och korporatism.26 Korporativ inkludering av samhällsintressen i den svenska politi-

ken hade flera funktioner som på många sätt var samhällsviktiga i det politiska beslutsfattandet. Att 

harmonisera intressen, inrätta en effektiv implementeringskedja och skapa tillit till den offentliga 

förvaltningen är några av de huvudsakliga pragmatiska syftena med den korporativa ordningen.27 

 

Det politiska maktspelet går inte att bortse från när det gäller svensk korporatism. Trots att demo-

kratisk korporatism tjänade som ett komplement till representativ demokrati och som en harmonise-

rande institution i offentligt beslutsfattande var Socialdemokraterna samtidigt starkt medvetna om 

att korporativ styrning i synnerhet av arbetsmarknadspolitiken var en fungerande strategi för ge-

nomförandet av arbetsmarknadsbesluten på 1940-talet. Det bör nämnas att även den politiska hö-

gern var intresserad av liknande inflytande för sina egna intressens skull. Högern ville garantera att 

intressen, som stod borgerliga partier nära, såsom näringsliv skulle bibehålla sin närvaro och delta-

gande i svensk politik och policyprocess. Den tydligaste symbolen för organiseringen av dessa in-

tressen är överenskommelsen mellan arbetarrörelsen och arbetsgivarsidan på 1930-talet som blev 

den historiska kompromissen mellan arbetet och kapitalet. Detta gav Svenska Arbetsgivarförening-

en (SAF) möjlighet att företräda näringslivs- och arbetsgivarintressen i svensk politik genom att 

delta i olika kommittéer och verksstyrelser. I och med den växande arbetarklassen som stödde Soci-

aldemokraterna och partiets långvariga politiska maktdominans riskerade SAF att under en lång tid 

framöver infinna sig utanför makten. Därför fann de borgerliga partierna det korporativa beslutsfat-

tandet som fördelaktigt för att driva industrins intressefrågor och för att få gehör för sin politik.28 

 

                                                
25 Öberg, PerOla. Särintresse och allmänintresse: Korporatismens ansikten, s. 9. 
26 Rothstein, Bo och Bergström, Jonas. Korporatismens fall och den svenska modellens kris, s. 18 och 22-23. 
27 Öberg, PerOla. Interest Organizations in The Policy Process i The Oxford Handbook of Swedish Politics, s. 666. 
28 Ibid, s. 666. 
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I den svenska kontexten har intresseorganisationernas representation och deltagande under en lång 

tid byggt på en korporativ, institutionaliserad ordning som kompletterade det politiska system och 

parlamentarism som beskrivs i de formella skrivna grundlagarna.29 Korporatism har således en in-

formell prägel i det avseendet att den inte följer den politiska parlamentariska styrningslogik som 

för det mesta regleras och beskrivs i lag. Samtidigt har de korporativa arrangemangen varit djupt 

institutionaliserade arenor i svensk politik då staten har satt ramar och strukturer för hur intresseor-

ganisationer ska delta och utöva inflytande. 30 

 

De svenska intressegrupperna har under hela sin existens balanserat mellan en mer påverkande eller 

pådrivande kontra en rådgivande roll. Under den korporativa perioden har intressegrupperna stund-

vis påståtts ha blivit maktlösa och inkorporerade delar av statens styrapparat, medan det i andra 

sammanhang har argumenterats för att intressegrupperna utövade dominans i policyprocessen och 

är på så sätt omöjliga att besegra med politiska medel. Dessa två synsätt är något tillspetsade då 

forskningen visar att det rådde ett jämviktsläge under större delar av 1900-talet vad beträffar intres-

segruppernas autonomi och möjlighet till påverkan. Det kan även konstateras att det rådde en typ av 

samförstånd mellan staten och intressegrupperna när det gäller implementering av politik som ge-

nom intressegruppernas deltagande kunde få bekräftelse samtidigt som intressegrupperna kunde 

gynna sina egna medlemmar genom adekvata lösningar. De svenska intressegrupperna har i hög 

grad varit självständiga gentemot staten och haft en betydande grad av självorganisering som sitt 

grundvärde.31 

 

2.2 Upphörandet av den korporativa ordningen	

Den så kallade avkorporatiseringen, alltså avvecklingen av den korporativa beslutsformen, skedde i 

början av 1990-talet efter att SAF lämnade partsrepresentationen vid verksstyrelserna i svensk stats-

förvaltning. Detta påverkade statens relationer med institutionaliserade intresseorganisationer vars 

maktställning hade varit stadig och nästintill underförstådd i den svenska offentliga förvaltningen 

under hela 1900-talet. Bakgrunden till den korporativa ordningen inom den svenska statliga förvalt-

ning, som även kan kallas för förvaltningskorporatism, har existerat sedan slutet av 1800-talet då 

medborgarrörelser i synnerhet fackföreningar tog plats i samhället. Då utvecklades en institutionell 

                                                
29 Öberg, PerOla. Särintresse och allmänintresse: Korporatismens ansikten, s. 9. 
30 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden!, s. 303. 
31 Öberg, PerOla, Interets Organizations in The Policy Process i The Oxford Handbook of Swedish Politics, s. 664. 
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struktur som ter sig unik för den svenska samförståndsandan där klassintressena fanns starkt repre-

senterade. 32 Korporatismen var en del av den gamla svenska modellen och var mest tongivande 

inom arbetsmarknadspolitiken, vilket ledde till en förändring när det gäller representation av lönta-

gar- och arbetsgivarintressen då SAF efter sitt avhopp tillsammans med näringslivsorganisationer 

valde att börja använda sig av lobbyism och andra icke-institutionaliserade påverkansformer bland 

annat mediakontakter och PR-byråer, som mycket mer liknade opinionsbildning än tidigare institut-

ionaliserade förhandlingar och beslutsprocesser i kommittéer och verksstyrelser.33 

 

2.3 En ny situation med ett växande antal organiserade intressen 

Situationen efter den formella avvecklingen av korporatismen i början av 1990-talet gav utrymme åt 

en ny sorts intressegruppsituation i Sverige. Det går dock inte att påstå att korporatismen helt och 

hållet har slutat existera då det inte har forskats om tillräckligt. Situationen har även beskrivits som 

postkorporativ för att markera att en förändring har skett sedan avkorporatiseringen men även för 

att indikera att de gamla, med korporatism associerade, inslagen kommittéväsendet och remissförfa-

randet finns kvar. Emellertid är situationen något förändrad när det gäller intressegrupper och deras 

deltagande och inflytande i svensk politik. Den nya situationen beror på förändringar i styrel-

seskicket och i de politiska arrangemangen. Detta nya styrelseskick kan kallas för intressegrupps-

pluralism, som i praktiken innebär opinionsbildning eller lobbyism, och som ofta kännetecknas av 

mindre kontrollerade intressegrupper bestående av påverkare och opinionsbildare men även en-

skilda personer.34 Ett annat begrepp synonymt med intresseorganisationer och som ofta förekommer 

är civilsamhällesorganisationer eller det civila samhälle som tar fasta på människors möjlighet att 

agera själva eller tillsammans och driva gemensamma angelägenheter.35 Trots att situationen är plu-

ralistisk med en stor bredd av olika organiserade intressen i idag finns de institutionaliserade, post-

korporativa inslagen såsom kommitté- och remissväsendet kvar i svensk politik. Dessa är fortfa-

rande centrala i beredning och beslutsfattande inte minst för att med hjälp av intresseorganisation-

erna skaffa sig kunskap och diskutera inriktning i förslagen.36 Lobbying, opinionsbildning och 

åsiktspåtryckning är icke-institutionaliserade påverkanskanaler som bygger på intresseorganisation-
                                                
32 Rothstein, Bo och Bergström, Jonas, Korporatismens fall och den svenska modellens kris, s.12-13 och Öberg, PerOla, 

Interest organizations in The Policy Process i The Oxford Handbook of Swedish Politics, s. 665-666. 
33 Hermansson, Jörgen et al. Avkorporatisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell, s. 21 och 45. 
34 Ibid, s. 44 och Lundberg, Erik, Det postkorporativa deltagandet, s. 332. 
35 Lundberg, Erik. A Pluralist State?, s. 15 och Palett för et stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), s. 20. 
36 Lundberg, Erik, Det postkorporativa deltagandet, s. 344. 
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ernas egna initiativ och insatser. Det är inte staten som bestämmer över vilka ramar och omfattning 

intresseorganisationer ska ha för sitt deltagande, vilket är fallet med de institutionaliserade instru-

menten, remiss- och kommittéväsendet.37 

 

Det moderna intressegruppssystemet är pluralistiskt i den meningen att det finns en uppsjö av olika 

intresseorganisationer och påverkare som inte är organiserade efter en formell struktur. Istället finns 

det flera olika informella nätverk som de kan tillhöra. Pluralismen står enkelt uttryckt i motsats till 

korporatismen då det finns en tydlig skiljelinje mellan dessa två. Korporativt system bygger på mer 

formellt utvalda representanter inom ett visst område. Korporatismen möjliggör heller inte att det 

skulle finnas flera organisationer i samma politikområde som konkurrerar mot varandra, vilket är 

fallet i en pluralistisk ordning.38 Intresseorganisationer som har fått mandatet att delta i ett korpora-

tivt beslutssystem är oftast godkända och auktoriserade av staten, vilket beskriver den institutional-

iserade karaktären i förhållandet mellan de korporativt utvalda organisationerna och staten. Det 

korporativa förhållandet bygger dessutom på idén om ett slags utbyte mellan de institutionaliserat 

erkända intressegrupperna och statsmakterna. Denna struktur har även liknats vid ett slags monopol 

då det inte råder en fri konkurrens mellan intressegrupperna utan de har fått sitt mandat från staten 

dels för att staten ska få legitimitet för sin politik dels för att deras medverkan i utformningen av 

offentlig politik är ett effektivt sätt att påverka policyprocessen. Samtidigt är organisationerna nöjda 

med ett system där de kan få en reell påverkansmöjlighet och spridning för frågor som står i cent-

rum i deras arbete samt en auktoritet att representera hela branschen.39 

 

2.4 Från en centralstyrd stat till flernivåstyrning – maktförskjutning från go-
vernment till multi-level governance 

Den svenska enhetsstaten har decentraliserat många uppgifter sedan 1970-talet och således har det 

skett en maktförskjutning såväl upp till Europeiska unionen (EU) som ned till kommunerna och 

regionerna. Medlemskapet i EU har bidragit med ett nytt konstitutionellt inslag som aldrig tidigare 

har definierat den svenska demokratin. Likaså har den lokala nivån fått en ny styrka: Kommuner 

och regioner har fått ett växande antal nya uppgifter i och med den statliga decentraliseringspoliti-

ken. Några stora förändringar var den nya socialtjänstlagen och frikommunprojektet på 1980-talet, 

                                                
37 Ibid, s. 299. 
38 Feltenius, David. En pluralistisk maktordning? – Om Pensionärsorganisationernas politiska inflytande, s. 31. 
39 Möller, Tommy. Lobbyism i riksdagen, s. 1. 
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vilket ledde till att kommunsektorn lyftes fram på ett nytt sätt. Innebörden i den så kallade flerni-

våstyrningen, multi-level governance på engelska, är både ner- och uppifrån kommande styrelement 

som inte bara riktar åt ett och samma håll utan de är dynamiska och bygger på ett större utbyte mel-

lan institutioner och aktörer bland genom nätverk och andra informella kanaler.40  

 

Den författningspolitiskt förändrade situationen med starkare kommuner och regioner är en bidra-

gande faktor till att styrningen från government, som dessvärre inte har en svensk benämning, mot 

flernivåstyre har inträffat. Det som kännetecknar government är den vertikala orienteringen av makt 

från den centrala nivån nedåt mot den regionala och lokala nivån. Denna typ av hierarkisk styr-

ningsmodell har tidigare varit utmärkande för många nationalstater såsom Sverige. Det har samti-

digt vidtagits intensiva åtgärder på EU-nivå som har stärkt de lokala och regionala intressena, inte 

minst genom regionala utvecklingsprojekt. Detta har bidragit till att kommuner och regioner har 

hittat nya verktyg att hantera utmaningar men även sätt att utveckla och stärka sin ekonomi och 

tillväxt. Detta har höjt den subnationella nivåns betydelse och maktposition i relation till den cen-

trala nationella nivån.41 

 

Utvecklingen i andra länder bland annat i Danmark pekar åt samma håll vad gäller de subnationella 

aktörerna. Danmarks motsvarighet till SKL, Kommunernes Landsforening (KL), har getts beteck-

ningen, ”fjerde statsmagt” alltså ”fjärde statsmakten” på grund av sitt allt större inflytande och 

representation i det danska politiska systemet. De subnationella organiserade intressenas betydelse 

går inte att bortse från i ett sådant politiskt system som det svenska eller danska. Den informella 

praxisen där SKL och staten förhandlar fram olika lösningar är en viktig pelare i den offentliga 

styrningen liksom de ständigt aktuella överläggningarna vad beträffar ansvars- och uppgiftsfördel-

ning mellan dessa två, den subnationella nivån och staten. Denna typ av påverkanskanaler som är 

informella då de inte omnämns i konstitutionen eller i en annan lagstiftning är kännetecknande för 

de förändringar som har skett i styrningen i och med EU-inträdet och de stärkningar som den sub-

nationella sektorn har fått ta del av i samband med detta. Utvecklingen tyder även på ett skifte när 

det gäller formell kontroll från statens sida, vilket har resulterat i någon sorts asymmetri mellan de 

faktiska förhållandena hos det lokala och den skrivna lagen. Detta kan exemplifieras med konstitut-

                                                
40 Feltenius, David. En ren partilägenhet? Om lokala och regionala intressen i författningspolitiken, s. 294.  
41 Ibid, s. 294. 
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ioner och författningar som traditionellt sett inte beskriver den lokala nivåns roll och ansvar i relat-

ion till statsmakterna.42  

 

Denna förändring har skapat ett nytt slags dimension i styrningen som flera forskare har kallat för 

regionernas Europa.43 Det är flera skikt än tidigare som numera utformar och påverkar politiken. 

Dessa skikt som består av olika institutioner och aktörer förhandlar och för ohierarkisk, informell 

dialog med varandra. Det är transnationella, nationella och lokala nivåer och aktörer som ingår i 

detta system, vilket har lett till att de offentliga aktörerna, som regeringar och olika departement, är 

allt mer beroende av intresseorganisationer. Detta är en tydlig förändring som påverkat maktfördel-

ningen mellan staten och den lokala och regionala nivån. Kommunernas växande betydelse som 

ansvariga för flera samhällsuppdrag är en konkret orsak till förändringen. Även internationalisering 

och EU:s hierarkiskt sett överordnade betydelse har bidragit till den nya styrningsstrukturen.44 I och 

med den regionala utvecklingen och förändrade styrningen i Sverige och i andra EU-medlemsländer 

förefaller det inte särskilt förvånande att SKL i likhet med många andra intresseorganisationer har 

ett kontor i Bryssel som bedriver intressebevakning i EU-frågor och fungerar som stöd för att på-

verka sakfrågor som har en kommunal och regional relevans för SKL:s arbete.45 

 

Ur ett governanceperspektiv kan staten uppfattas som tandlös eller att den står utanför styrningslo-

giken men detta argument är svårt att försvaras i ljuset av hur den faktiska styrningen ser ut idag. 

Statens roll är således inte borttagen eller nollställd men den ser något annorlunda ut. Det finns även 

forskare som hävdar att governance omintetgör statens maktställning medan andra har påtalat att 

statens roll är föränderlig och således kan den återta sin roll och bygga upp en ny maktstruktur. 

Detta gäller val mellan olika styrmedel som grovt kan delas in i två kategorier hårda och mjuka 

styrmedel, alltså hur staten gör för att styra. Styrningen som tidigare skedde eller som i vissa fall 

fortfarande sker i enlighet med government karakteriseras av hårda styrmedel såsom lagar, tillsyn 

och statsbidrag medan governance bygger på mjuka styrmedel som uppfattas som mindre formella 

exempelvis kunskapsstyrning, överenskommelser samt utvärderingar.46 

                                                
42 Feltenius, David. En ren partiangelägenhet?, s. 295. Feltenius, David, Decentraliserad äldreomsorg under förändring, 

s. 64. Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional Politics’, s. 304. 
43 Karlsson, Ingmar. Regionernas Europa, s. 43. 
44 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional Politics’, s. 303 och Montin, Stig. Den lokala poli-

tiken i Mellan Folkhem och Europa, s. 206. 
45 SKL. SKL:s Brysselkontor. 
46 Feltenius, David. Decentraliserad äldreomsorg under förändring, s. 64-66. 
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Governance och intressegruppspluralismen har skapat flera informella kontaktytor och nätverk, 

vilket har bidragit till att förhandlingar och andra typer av informell samverkan mellan staten och 

intresseorganisationer är mycket vanligare idag än i ett korporativt slutet system där representation-

en liknade ett maktmonopol där staten kontrollerade och påverkade intresseorganisationernas delta-

gande, roll och inflytande.47 Pluralismen har utformat en öppen och mer oberoende statlig närvaro 

där flera organisationer kan ta del av påverkanskanaler och hitta ett potentiellt tillträde till politiken. 

Det har samtidigt inneburit att bland annat ekonomiska resurser spelar en större roll för att få till-

gång till påverkanskanaler och för att hitta vägar till makthavarna. Utifrån detta perspektiv förefal-

ler den lobbyismliknande intressegruppspluralismen vara mer ojämlik då det finns maktfaktorer 

såsom resurser som spelar en roll och skapar en hårdare konkurrens mellan olika intresseorganisat-

ioner. Samtidigt skapar detta en mer öppen och jämlik arena där alla har möjlighet att företräda in-

tressen. Den pluralistiska traditionen med en uppsjö av organiserade intressen, som härstammar från 

anglosaxisk politik, är inte lika bekant i den skandinaviska korporativa samhällsmodellen och fram-

står därför som en motsats till den korporativa formella och institutionaliserade ordningen.48 

 

2.5 Europeiska local government associations – hybrida intresseorganisationer i 
två olika världar 

Dennis de Widt och Martin Laffin har undersökt europeiska så kallade local government associat-

ions (LGAs) i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. LGAs är intresseorganisationer som 

företräder kommunala och regionala intressefrågor i likhet med SKL. de Widt och Laffin menar att 

dessa organisationer har en nyckelroll i förhållandet mellan staten och den subnationella nivån. 

Grunduppdraget som LGAs har är att försvara lokalt och regionalt självbestämmande. För att verka 

för detta uppdrag har LGAs tre olika roller som de använder sig av när de kommunicerar med sta-

ten. För det första är de en organiserad part som företräder kommuner och regioner på ett enhetligt 

sätt. För det andra är de en motverkande kraft mot staten som försvarar allmänintresset och för det 

tredje är de en samråds- och remisspart vars kunskap och kompetens staten har stor nytta av.49 

 

                                                
47 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden, s. 327 och 303. 
48 Ibid, s. 303-305. 
49 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 1. 
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LGAs är hybrida organisationer i den meningen att de fungerar som intresseorganisationer som för-

söker påverka statens beslutsfattande som alla andra intresseorganisationer men det som skiljer sig 

är att LGAs arbete ska gynna samhället i stort då de representerar folkvalda församlingar vars syfte 

är att producera välfärdstjänster för alla medborgare och arbeta med allmän samhällsutveckling i 

kommuner och regioner. LGAs företräder alltså samhällsintressen som påverkar den subnationella 

nivån på flera olika sätt. LGAs har samtidigt en roll som är integrerad i statens styrapparat och be-

slutsfattande. Detta kan även formuleras som ett slags kvasistatlighet, ett slags dubbelhet där LGAs 

på samma gång beträder intresseorganisationernas arena och statens arena. De har nämligen ett om-

fattande och exklusivt tillträde till staten och nationella beslutsfattare, vilket ger dem kunskap om 

beslutsprocesser och politiska initiativ i ett tidigt skede medan staten i sin tur får tillgång till värde-

full information om de lokala och regionala förhållanden och förutsättningar som staten annars inte 

har kunskap om. Detta liknar en utbytesprocess som är allt vanligare i flernivåstyrningen där staten 

ingår överenskommelser med subnationella aktörer i olika nätverksliknande system.50  

 

LGAs roll garanterar dem tillträde till statens styrapparat på flera sätt. LGAs sitter således på 

dubbla stolar som gör dem hybrida och lättrörliga men de försätter sig även i en svårhanterlig ba-

lansgång som medlare som har en privilegierad och nära kontakt och dialog med staten och å andra 

sidan rollen som intresseorganisation på det pluralistiska spelfält där de måste konkurrera mot andra 

intresseorganisationer. Detta är en sorts korporativt dilemma då LGAs försöker påverka staten i 

frågor som är viktiga för deras medlemmar medan staten använder LGAs för att förankra och få 

igenom sin politik bland kommunerna och regionerna. Det finns således en spänning i rollen som 

LGA, vilket ger dem flexibilitet. Trots den privilegierade kontaktytan och tillträdet till statens be-

slutsfattande är denna roll en utmaning för att tillfredsställa medlemmars krav och behov.51  

 

LGAs närvaro och tillträde till statens beslutsfattande ger dem information om beslutsprocesser och 

kommande politiska initiativ. Tillträde är således ett starkt inslag i LGAs roll som intresseorganisat-

ioner även om tillträdet kan användas från statens sida som ett strategiskt verktyg för att förhandla 

med LGAs om beslut och initiativ som staten vill använda i styrningen av den subnationella nivån. 

Mycket av tillträde och samverkan med staten kan kopplas ihop med LGAs roll men att mäta LGAs 

faktiska inflytande kvarstår som en utmaning. Ett sätt att analysera inflytande är att studera tillträdet 

                                                
50 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Contitutional Politics’, s. 303 och de Widt, Dennis och Laffin, 

Martin. Representing territorial diversity, s. 2. 
51 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2. 
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och omfattningen av kontakterna som LGAs har gentemot statens beslutsfattande eller hur nära 

samverkan LGAs har med förvaltningen. Ett tredje sätt att studera inflytande är i vilken omfattning 

LGAs förekommer i media och hur frågor som LGAs bedriver uppmärksammas. Trots dessa fak-

torer kvarstår det vissa utmaningar för att fånga graden av inflytande då kontaktytorna i en stor ut-

sträckning är informella som förhandlingar och referensgrupper och därmed är inflytandet svårt att 

undersöka helt konkret.52  

 

De Widt och Laffin har identifierat tre olika aspekter som de utgår från när de analyserar LGAs 

kopplat till deras roll och inflytande. Den första aspekten är LGAs relationer till staten och statens 

beslutsfattande. Den andra är förmågan att lösa och hantera kollektiva utmaningar som består av 

olika regionala och lokala inslag. Den tredje faktorn är konkurrensen mot andra intresseorganisat-

ioner såsom olika professionssammanslutningar som försöker påverka och bedriva liknande frågor 

som LGAs.53 

 

De Widt och Laffin menar sammantaget att det saknas forskning om LGAs trots att de utgör ett 

viktigt område för att förstå institutionell dynamik i relationen mellan staten och den subnationella 

nivån. Dessutom är LGAs ett sätt att förstå förändringen och maktförskjutningen i flernivtåstyr-

ningen som har skett från staten till kommuner och regioner.54 

2.6 Analysstrategi – fyra faser i beslutsprocessen 

Forskningsfrågorna studeras utifrån en analysstrategi där fyra strategiskt viktiga faser beskrivs och 

analyseras. Dessa fyra faser ingår i en typisk offentlig beslutsprocess.55 Strategin används för att 

beskriva beslutsprocesserna i helhet för att sedan undersöka och förstå SKL:s roll och inflytande i 

dem. Strategin är således en struktur för att presentera de empiriska resultaten. Den utgör också 

grunden för analysen i uppsatsen då den innehåller överskådliga kategorier där de fyra faserna i 

beslutsprocessen beskrivs. Beskrivningen av beslutsfaserna görs kopplat till de aktörer som deltar i 

de berörda faserna.56  

 

                                                
52 Ibid, s. 2. 
53 Ibid, s. 1-2. 
54 Ibid, s. 1-2. 
55 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 38. 
56 Yin, Robert K. Fallstudier - Design och genomförande, s. 138. 
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Resultaten kommer att presenteras i en kronologisk disposition från det tidigaste till det senaste och 

en fas i taget, vilket följer den vanliga ordning som policy-/beslutsprocesser har.57 Riksdagens och 

regeringens roll att fatta politiska beslut och styra landet är inskrivna i den parlamentariska ordning 

som regleras i lag.58 Förvaltningens roll är också tydligt fastställd i lag, i uppdragen samt i instrukt-

ionerna som regeringen ger myndigheterna.59 SKL:s roll och inflytande är däremot inte given i lag 

som tidigare diskuterades men oavsett detta deltar SKL som intresse- och medlemsorganisation för 

kommuner och regioner på olika sätt i offentliga beslutsprocesser. SKL deltar bland annat i samråd, 

fungerar som remissinstans samt tar fram och ingår överenskommelser med staten. Därför söker 

studien komma åt dessa till viss del informella roller och inflytande som illustrerar och belyser SKL 

som intresseorganisation. Enligt de Widt och Laffin som har forskat om organisationer som företrä-

der kommuner och regioner (LGAs) är dessas roll och inflytande starkast snarare i implementering-

en än i de tidigare faserna som fastställandet av dagordningen eller själva beslutsfattandet.60 Samti-

digt har svenska intresseorganisationer av tradition deltagit i alla faser i beslutsprocesser och därför 

kommer alla fyra huvudsakliga faser att studeras.61 

 

Den första fasen fokuserar för det första på samhällsdebatten som fördes innan frågan ledde till nå-

got formellt beslut. För det andra fokuserar denna fas på kommittéutredningen eller kommittébetän-

kandet som kartlade frågan och föreslog konkreta åtgärder för att hantera den. Innan förslagen i en 

kommittéutredning utformas till en proposition författar det ansvariga departementet, utifrån försla-

gen i betänkandet, en remisspromemoria som sedan skickas på remiss till myndigheter, kommuner 

och berörda intresseorganisationer. Remissförfarandet tillsammans med kommittéväsendet utgör de 

två centrala formella påverkanskanalerna för intresseorganisationernas deltagande i riksdagens och 

regeringens politiska arbete.62 Båda kanalerna studeras i uppsatsen med fokus på SKL:s roll och 

inflytande genom dem. 

 

Båda de undersökta beslutsprocesserna bygger på en offentlig utredning som har genomförts i form 

av en kommittéutredning. Dessa kallas ofta för SOU-betänkanden. Kommittéutredningar är del av 

utredningsväsendet som är en institutionaliserad, formell och kompletterande del i svenskt stats-
                                                
57 Cairney, Paul. Understanding Public Policy, s. 33. 
58 Regeringskansliet. Så styrs Sverige. 
59 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 36 och Regeringskansliet, Myndigheter. 
60  de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2 
61 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 38. 
62 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 299. 
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skick som kartlägger politiska frågor där det möjligen behövs reformer eller där lagstiftning behö-

ver ses över. Traditionellt sett har kommittéer fungerat som en mer formell kanal för intresseorgani-

sationernas påverkan tillsammans med remissförfarandet.63 Därför är offentliga kommittéers arbete 

centralt för att förstå SKL:s roll och inflytande i beslutsprocesserna.  

 

I den andra fasen preciseras alternativen, alltså förslaget till beslut utformas. Förslaget utformas 

utifrån de mål och instrument som regeringen prioriterar.64 Regeringen och departementen tar fram 

propositioner och bereder dem. De bygger i sin tur på regeringens politik och har ofta stora inslag 

av innehållet i den offentliga kommittéutredning som har skrivits i den berörda frågan.65  

 

Debatten i riksdagen och omröstningen i frågan är den tredje fasen, det vill säga att fatta det fak-

tiska beslutet i frågan.66 Denna fas fokuserar först och främst på debatten i riksdagen, partiernas 

motioner och riksdagsprotokollen samt omröstningen i frågan. Denna beslutsfas belyser i synnerhet 

hur partierna resonerar kring förslagen och om det finns likheter mellan partiernas ställningstagan-

den och SKL:s mening. Fasen är inte heltäckande utan redogör för de huvudsakliga argument som 

förekom i riksdagsdebatten. 

 

Implementering och utvärdering är den fjärde och sista delen i analysstrategin.67 Implementeringen 

görs huvudsakligen av förvaltningen som verkställer offentliga beslut. Förvaltningen har även upp-

drag inom utredning, uppföljning och utvärdering som många gånger kan vara kopplade till genom-

förda politiska insatser och reformer.68 Därför är implementering och utvärdering sammanslagna i 

en och samma fas. De statliga myndigheterna Socialstyrelsen och Skolverket som samverkade med 

SKL på olika sätt har analyserats kopplat till deras uppdrag i beslutsprocesserna. Socialstyrelsen har 

under flera år i rad fått i uppdrag att utvärdera Kömiljardens effekter i hälso- och sjukvården medan 

Skolverket hade uppdraget att skapa ett system för handläggning av lärarlegitimationer och dessu-

tom uppdraget att handlägga och utfärda lärarlegitimationer till utexaminerade lärare med rätt ut-

bildning och ämnesbehörighet. Även denna sista del i beslutsprocessen ska studera SKL:s roll och 

inflytande.  
                                                
63 Ibid, s. 333. 
64 Cairney, Paul. Understanding Public Policy s. 33. 
65 Regeringskansliet. Så arbetar regeringen.  
66 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 40. 
67 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 40. 
68 Cairney, Paul. Understanding Public Policy, s. 33. 
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Tabellen 1.1 nedan illustrerar de fyra faserna i beslutsprocessen och de aktörer som deltar i de be-

rörda faserna.  

 

Fastställa                 Precisera                    Fatta                   Implementering/ 

dagordning              alternativ                   beslut                  utvärdering 

    

    

    

 

 

 
En analysstrategi med fyra olika faser som följer den vanliga ordningen i en offentlig beslutspro-

cess. De studerade dokumenten och händelseförloppet skrivs inom parentes för att belysa inslagen 

som står i fokus i varje fas: 

• Fastställa dagordning (samhällsdebatt, kommittéutredning (SOU) och remisspromemoria) 

• Precisera alternativ (proposition och utskottsbetänkande) 

• Fatta beslut (riksdagsdebatt och -beslut) 

• Implementering och utvärdering (implementering och granskningar) 

  

 

Partier 
Riksdag och regering 

 

Förvaltning 
myndigheter 

Organisationer 
SKL 
 Tabell.1.1 Omarbetad utifrån Öberg et al. 1999. 
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3. Metod och material 

Metoden i uppsatsen bygger på jämförande, kvalitativ fallstudiedesign. Uppsatsen studerar SKL:s 

roller och inflytande empiriskt utifrån två fall. Dessa fall syftar till att ge förståelse och kunskap om 

de faktiska förhållanden som beskriver SKL:s roller och inflytande när SKL bedriver sina intresse-

frågor. Jag kommer att fokusera på de roller som SKL har haft i beslutsprocesserna samt det infly-

tande som SKL har utövat i dem. För att motivera den använda fallstudiedesignen med hjälp av 

forskningsmetodik går det att finna fördelar med denna ansats. Då fokus ligger på beslutsprocesser 

och beskrivande faktorer i dessa processer, som går att finna i den verkliga samhällskontexten, är 

fallstudiemetoden ett lämpligt sätt att angripa studiens forskningsfrågor. De kontextuella förutsätt-

ningar som står i fokus i de utvalda fallen ska belysa och ge relevant information för att kunna besk-

riva SKL:s roller och inflytande.69 Fallstudien är särskilt anpassad för att studera ett beslut eller 

flera beslut som ingår i en uppsättning. Även processer är lämpliga fenomen att belysas och stude-

ras i fallstudier. Fallstudiedesign är en hel forskningsstrategi och metod som används för att ta sig 

an företeelser i sina riktiga kontexter.70 I fallstudieforskning är det forskningsfrågor som forskaren 

ställer och syften som den är ute efter som bestämmer inriktningen och därför kan fallstudier se 

mycket olika ut.71 

 

Det teoretiska ramverket består till stor del av forskningsartiklar och -skrifter om LGAs och flerni-

våstyrning (multi-level governance) i synnerhet kopplat till den subnationella nivån, alltså kommu-

ner och regioner. Utöver detta studeras och redogörs för forskningsartiklar och -skrifter om korpor-

atism och intressegruppspluralism för att förstå förändringen som har skett i samhället när det gäller 

intressegruppernas roll och inflytande. 

 

Det empiriska materialet består av intervjuer med tjänstemän och sakkunniga samt av offentligt 

tryck. Intervjuerna och offentligt tryck utgör således den empiriska stommen i studien. Uppsatsen 

bygger på fem stycken intervjuer med nyckelpersoner på Regeringskansliet, SKL, Skolverket och 

Socialstyrelsen. En av intervjuerna är en gruppintervju med två tjänstemän på Skolverket. Det har 

utförts tre stycken intervjuer angående Kömiljarden och två intervjuer kopplat till lärarlegitimation-

en, varav en intervju gjordes som en gruppintervju med två tjänstemän på Skolverket. När det gäller 

beslutsprocessen kring Kömiljarden har representanter för tre olika nyckelorganisationer medverkat 
                                                
69 Yin, Robert K. Fallstudier: Design och genomförande, s. 30-31. 
70 Ibid, s. 28-30. 
71 David, Matthew och Sutton, Carole D. Samhällsvetenskaplig metod, s. 151. 
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i intervjuerna. Dessa är Regeringskansliet, SKL och Socialstyrelsen. I beslutsprocessen kring lärar-

legitimationen har det identifierats tre motsvarande nyckelaktörer, det vill säga SKL, Skolverket 

och Utbildningsdepartementet. Representanter för SKL och Utbildningsdepartementet har dock valt 

att inte medverka i en intervju. Därför har tre stycken tjänstemän på Skolverket intervjuats istället. 

Trots detta har dessa personer haft en helhetsbild på beslutsprocessen som har hjälpt till att belysa 

och spåra hela processen samt SKL:s roll och inflytande i den. Då Skolverket har en tät samverkan 

med Utbildningsdepartementet har Skolverket kunnat beskriva departementets perspektiv i frågan 

och hur SKL resonerade och deltog i processen. 

 

Intervjuer är ett viktigt sätt att samla in data i fallstudiesammanhang. Intervjuer i denna studie är till 

karaktären semistrukturerade för att forskaren ska bibehålla en viss grad av fritt handlingsutrymme. 

Detta gäller inriktningen på frågor och därmed det som är av högsta relevans för att datainsamling-

en ska göra det möjligt att besvara forskningsfrågorna. Detta skapar ett slags flexibilitet utan att gå 

miste om den röda tråden i studien. Denna form av intervjuer är öppna och syftar till att tillvarata 

intervjupersoners, som i detta fall är nyckelpersoner, kunskap och fakta men dessutom egna åsikter 

och upplevelser som kan leda studien vidare till andra potentiella intervjupersoner och fungera som 

ett sätt att examinera huruvida annan information och data stämmer överens med det som redan har 

kommit till kännedom. Denna typ av information kan vara värdefull som forskaren själv inte har 

lika god tillgång till eller som inte är en lika självklar del av informationshämtningen. Emellertid 

bör det uppmärksammas att intervjupersonen inte ska styra eller påverka forskaren på ett sätt som 

orsakar beroendeställning eller att forskaren försätter sig i en situation där den inte ifrågasätter eller 

resonerar kritiskt kring svaren.72 

 

Offentligt tryck är en viktig kunskapskälla i en studie där offentliga beslutsprocesser ska undersö-

kas. I studien har jag använt mig av riksdagsprotokoll, utredningar i form av SOU, utskottsbetän-

kanden, propositioner och annat offentligt material. Offentligt tryck är en viktig nyckel för att un-

dersöka komplexa, offentliga beslutsprocesser som används tillsammans med intervjuer för att 

”fånga komplexiteten i ett enda fall” som Robert Stake har formulerat kärnan i fallstudiemetoden.73 

 

                                                
72 Yin, Robert K. Fallstudier: Design och genomförande, s. 117-118. 
73 Stake, Robert. The Art of Case Study Research citerad i David, Matthew och Sutton, Carole D. Samhällsvetenskaplig 

metod, s. 151. 
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3.1 Metoddiskussion 

Den största styrkan med fallstudiedesign är det arbete och tidsåtgång som avsätts för att studera 

processerna i de valda fallen. Det är med andra ord mycket grundligt förarbete som ligger bakom 

uppbyggandet av en fallbaserad studie. Fallstudiemetoden är således ett sätt att angripa komplexite-

ten i en verklig process med olika faktorer som går att koppla ihop med fenomenet.74 I denna studie 

är det två komplexa beslutsprocesser som utgör fallen. En svaghet i fallstudiemetoden är däremot 

svårigheten att finna kausala samband som leder till generella slutsatser, samtidigt som metoden 

inte utgår från att finna mönster som skulle kunna stämma överens med ett stort antal andra fall där 

samma mönster eller korrelation eventuellt skulle kunna hittas. Fallstudiens generaliserbarhet är 

alltså problematisk om den jämförs med enkätundersökningar som är vanliga i naturvetenskapliga 

undersökningar med en kvantitativ metod. Syftet med sådana studier kan ofta vara att identifiera 

mönster mellan de variabler som studeras och sedan ska appliceras i ett stort antal andra fall alltså 

en större population. Den generaliserbarhet är å andra sidan inte det huvudsakliga syftet i fallstudier 

då fallstudieforskare är på jakt efter djup förståelse i en eller flera beslutsprocesser som i denna stu-

die. Att kunna beskriva händelserna i en process i sin verkliga kontext bidrar till orsaksförklaringar 

som sedan kan hjälpa forskaren att hitta variation i resultaten eller något som kan bygga på en mer 

allmän karaktär.75 I statsvetenskaplig forskning har fallstudiemetoden blivit en vanligt förekom-

mande ansats som fungerar väl för att användas i studier av unika händelser med särdrag som inte 

går att upprepa på samma sätt som generaliserbara variabelundersökningar.76 

 

3.2 Val av fall 

I uppsatsen har använts en fallstudiedesign med två olika fall där resultaten förväntas se olika ut. 

Fallen är strategiskt utvalda för att studera SKL:s roll och hur SKL utövar inflytande i två områden 

som båda två utgör SKL:s medlemmars tyngsta ansvarsområden, välfärdsproduktionen i hälso- och 

sjulvården och skolan.77 Att utveckla kommuners och regioners välfärdsproduktion genom att på-

verka beslutsfattare är ett av SKL:s största uppdrag.78 De offentliga beslutsprocesser som represen-

terar studiens fall är den så kallade Kömiljarden inom hälso- och sjukvården och införandet av lä-

                                                
74 David, Matthew och Sutton, Carole D. Samhällsvetenskaplig metod, s. 154. 
75 Ibid, s. 154. 
76 Ibid, s. 152. 
77 Statskontoret. Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting - en analys, s. 50 
78 SKL. Om SKL. 
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rarlegitimationen inom skolan. Urvalet av dessa fall är strategiskt då de båda representerar välfärds-

politik som är kommunernas och regionernas kärnverksamhet och därför en viktig del av samhälls-

service. Dessutom upplever medborgare dessa frågor som viktiga.79  

 

Kömiljarden kommer att representera en beslutsprocess med regional verkan. Fallen syftar till fånga 

ett av SKL:s största uppdrag, att utveckla välfärden, genom att stödja sina medlemmar som på lång 

sikt ger mest nytta för invånare som är den viktigaste målgruppen för välfärden.80  

 

Det andra fallet är lärarlegitimationen som för första gången infördes 2011. Lärarlegitimationen är 

en fråga med kommunal anknytning som SKL har engagerat sig i. Det är intressant att observera 

hur SKL utövar inflytande i en fråga där det finns flera aktiva intresseorganisationer involverade. 

Dessa är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som utövar inflytande med specialkompetens 

inom lärar- och utbildningsområdet samt arbetar för att påverka och utveckla både skolan och lärar-

yrket.  

 

För att fånga hela den subnationella nivån är det intressant att studera offentliga beslutsprocesser 

som har både en regional och kommunal anknytning eftersom SKL:s medlemmar är både regioner 

och kommuner. Beslutsprocesserna är olika även i det avseendet att det fanns en relativt stark poli-

tisk enighet kring överenskommelsen om Kömiljarden. Dessutom välkomnade flera regioner sats-

ningen.81 Lärarlegitimationen fick däremot hård kritik från SKL då den inte ansågs bidra till ut-

vecklingen av skolan, utan tvärtom, den skulle enligt SKL försvåra huvudmännens kompetensför-

sörjning i kommunerna och inte leda till önskad utveckling av elevresultat. Legitimationen i helhet 

ansågs vara betungande för skolan och huvudmännen.82 

 

Ytterligare en faktor som motiverar valet av de berörda fallen är statens styrning av verksamheter-

na. Områden som studeras i uppsatsen ser därför varierande ut. Detta kan förklaras på olika sätt 

men de främsta orsakerna är för det första att hälso- och sjukvården av tradition har styrts an-

norlunda än skolan och för det andra ser strukturen annorlunda ut. Inom hälso- och sjukvården finns 

det 21 huvudmän, alltså regioner, som ansvarar för hälso- och sjukvården medan skolan består av 

                                                
79 Statskontoret. Överenskommelser som styrmedel, s. 9. 
80 Sveriges Kommuner och Landsting. Om SKL. 
81 SVT, Alla får ta del av kömiljarderna och Allehanda, Hellre ”kömiljard” än tomma ord. 
82 Sveriges Kommuner och Landsting. Yttrande, Legitimation för lärare och förskollärare, s. 1. 
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290 huvudmän, det vill säga kommuner som tillhandahåller grundläggande utbildning. Därför har 

det upplevts som lättare och fungerande att skriva överenskommelser med ett tydligt begränsat antal 

regioner än med landets alla kommuner. Av samma anledning har mjukare styrinstrument som 

överenskommelser vunnit genomslagskraft i hälso- och sjukvården. Kunskapens och professionens 

starka ställning i hälso- och sjukvården i synnerhet bland läkare har bidragit till att detaljstyrningen 

av hälso- och sjukvården har ansetts vara svårt från politiskt håll medan skolan är ett område som i 

en mycket stor utsträckning detaljstyrs från statens sida bland annat genom kunskapsmål.83 

 

 

  

                                                
83 Statskontoret. Tänk efter före – Om viss styrning i kommuner och landsting, s. 47. 
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4. SKL som intresseorganisation 

För att förstå SKL som organisation följer nedan en beskrivning av vad SKL är, hur SKL fungerar 

samt vilka uppdrag SKL har. Syftet med detta kapitel är vidare att ge bakgrundsinformation om 

SKL för att sedan studera SKL:s olika roller och inflytande i offentliga beslutsprocesser. Därutöver 

kommer intressegruppernas formella påverkanskanaler kommittéväsendet och remissförfarandet att 

presenteras. Trots att dessa förknippas med den tidigare, upphörda svenska korporatismen existerar 

båda kanalerna än idag och används av intresseorganisationerna, inte minst av SKL. 

4.1 SKL - en arbetsgivar-, medlems- och intresseorganisation 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är Sveriges största arbetsgivar-, medlems- och intresse-

organisation för kommuner och regioner. SKL representerar landets alla 290 kommuner och 21 

regioner. I och med ombildningar från landsting till regioner kallas landsting mer frekvent för reg-

ioner idag även i denna uppsats. SKL fungerar som en medlemsorganisation och arbetar brett inom 

alla sakområden som har antingen en kommunal eller regional anknytning, vilket i stort sett inbe-

griper hela välfärdsproduktionen och mycket av samhällsservice samt en del strategiska utveckl-

ingsområden exempelvis infrastrukturfrågor. Frågor som SKL arbetar med är således breda och 

involverar en stor mängd olika intressen och samhälls- och politikområden. Det är bland annat juri-

dik, samhällsplanering, hälso- och sjukvård, integration samt skola som står på SKL:s agenda. Detta 

innebär samtidigt att alla dessa frågor är av en sådan karaktär att svenska kommuner och regioner 

antingen har en juridisk skyldighet att arbeta med frågorna eller att de frivilligt väljer att arbeta med 

dem. Det handlar alltså om obligatoriska och valfria angelägenheter som kommuner och regioner 

möter varje dag i sin verksamhet.84 SKL:s organisation består av tjänstemän och politiker. På SKL 

arbetar cirka 400 tjänstemän vars arbete kontrolleras av den politiska ledningen, kongressen och 

styrelsen. Kongressen består av politiska företrädare från olika partier som väljer SKL:s politiska 

styrelse och ordförande. SKL är alltså en politiskt styrd organisation med en omfattande tjänste-

mannaorganisation.85 

4.2 SKL:s tre huvudsakliga uppdrag 

SKL har tre stora huvuduppdrag. Det första är att fungera som medlemsstöd, alltså att stötta kom-

muner och regioner i deras verksamhet exempelvis genom rådgivning och således utveckla deras 

                                                
84 SKL. Om SKL. 
85 SKL, Politisk organisation och Feltenius, David, Multi-Level Governance as ’Post- Constitutional’ Politics, s. 307. 
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verksamheter och ställning som samhällsaktörer. SKL:s roll som medlemsstöd uttrycks också ge-

nom att det är ett nätverk för kommuner och regioner bland annat när det gäller kunskapsutbyte 

mellan dem. SKL anordnar utbildningar för sina medlemmar inom de olika sakområdena. Det är 

både tjänstemän och politiker från kommuner och regioner som kan ta del av SKL:s kunskaps-

höjande och kunskapsutvecklande program. Det andra uppdraget är arbetsgivaruppdraget som inne-

bär att SKL förhandlar kollektivavtal och anställningsvillkor för en dryg miljon anställda i kommu-

ner och regioner. Detta medför att SKL är den största arbetsgivarorganisationen i Sverige. Det 

tredje uppdraget är den påverkande rollen som landets största intresseorganisation. Detta syftar till 

att utveckla välfärdsproduktionen som är det största kommunala och regionala ansvarsområdet. 

SKL utövar inflytande såväl i den svenska politiken och beslutsfattandet, bland annat gentemot sta-

ten och regeringen, som i den europeiska politiken genom fast representation i EU.86 

	

Då SKL är en intresseorganisation går inte dess opinionsbildande roll och inflytande i den offent-

liga debatten bortse från. SKL är nästintill dagligen närvarande i samhällsdebatten.87 SKL före-

kommer aktivt i synnerhet i frågor som rör sig om välfärdsproduktion exempelvis hälso- och sjuk-

vård88 och statlig styrning av kommuner och regioner89. SKL utövar inflytande gentemot staten 

bland annat genom att ingå överenskommelser men samtidigt sker det en viss form av styrning och 

ledning från SKL:s sida gentemot sina medlemmar, kommuner och regioner, exempelvis i form av 

samordning av frågor och rekommendationer/cirkulär som berör kommunerna och regionerna.90 

 

SKL försvarar kommunernas och regionernas politiska roll, inflytande samt självstyre, i synnerhet 

när det gäller kommunikationen mellan kommuner och regioner och den svenska staten. SKL bil-

dades 2007 då Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet slogs ihop. Sammanlänkning-

en som gjordes då kan ses som nödvändig eftersom verksamheterna på lokal och regional nivå i en 

stor utsträckning påverkas och är beroende av varandra. Områden som hälso- och sjukvård och reg-

ionalt utvecklingsansvar är uppdrag där samverkan och gemensamma insatser mellan kommuner 

och regioner utförs i dagsläget.91 I och med att SKL skapades fick staten en mer tydligt strukturerad 
                                                
86 SKL, Om SKL och Kommunallag (2017:725) 2 kap. Kommunala angelägenheter. 
87 Dagens Samhälle. Är det rimligt att SKL:s arbete är så hemligt? 
88 Dagens Samhälle. SKL: ”Vi vill ha ett långsiktigt hållbart avtal”. 
89 Statskontoret. Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018, s. 32. 
90 SKL. Cirkulär – viktig information från SKL. 
91 Montin, Stig, Den lokala politiken i Bennich-Björkman, Li och Blomqvist, Paula. Mellan folkhem och Europa – 

svensk politik i brytningstid, s. 206. 
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part som den förhandlar överenskommelser med och kan tala med som en dialogpartner. SKL sam-

lar och organiserar alltså de svenska kommunerna och regionerna på ett sätt som möjliggör samord-

ning av frågor och ett tydligare förhållningssätt från statens sida. SKL är också en viktig samver-

kansaktör för den svenska staten och utifrån statens styrningsperspektiv är samarbetet och överens-

kommelser ett sätt att styra och påverka kommuner och regioner.92 Överenskommelser mellan sta-

ten och SKL inbegriper mål som båda parterna accepterar att fullfölja, exempelvis riktade statsbi-

drag som syftar till att från statens håll finansiera kommunal och regional verksamhet medan SKL 

ansvarar för uppföljning och informationssatsningar kopplade till målen i uppdragen eller överens-

kommelserna. Den nationella väntetidsdatabasen är ett exempel på en sådan nationell satsning som 

staten har finansierat och som SKL ansvarar för.93 

 

Att fungera i likhet med en kunskapsmyndighet är bara ett exempel på flertalet roller som kan för-

knippas med SKL. SKL producerar olika typer av handböcker och annat informationsmaterial som 

är ett uttryck för den expertis som finns i organisationen. Därutöver är ett vanligt förekommande 

arbetssätt för SKL att medverka i olika slags förhandlingar med den svenska staten. Dessa förhand-

lingar är till för att utforma olika överenskommelser mellan staten och SKL som sedan påverkar 

kommunernas och regionernas ansvarsområden och budgetering av deras uppdrag i synnerhet väl-

färdsproduktionen. Genom överenskommelser får kommuner och regioner extra medel som de ska 

använda för att arbeta med uppdrag och mål särskilt inom hälso- och sjukvården som staten indike-

rar vara prioriterade.94 SKL arbetar i en stor omfattning med olika kompetens- och utbildningsinsat-

ser bland annat med kunskapsnätverk som enligt Statskontorets utredning nästan kan liknas vid 

uppdrag som statliga myndigheter arbetar med.95 

4.3 Begränsad transparens och öppenhet 

SKL:s roll och arbete styrs inte av lagar och regelverk som myndigheter bör förhålla sig till utan 

SKL:s arbete bedöms utifrån civilrättsliga principer då det är en intressesammanslutning.96 Detta 

innebär att även SKL:s arbetsformer och samråd med staten är informella och mindre transparenta 

                                                
92 Statskontoret. Tänk efter före – Om viss styrning i kommuner och landsting s. 50. 
93 Ibid, s. 8. 
94 Ibid, s. 9 och 24. 
95 Statskontoret. Överenskommelser som styrmedel, s. 24. 
96 Dagens Samhälle. SKL:s upphandlingar är öppna och transparenta. 
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än till exempel samverkan som sker mellan olika myndigheter.97 Detta har väckt frågor och irritat-

ion hos vissa som anser att SKL har ett företräde som är unikt för en enstaka intresseorganisation. 

Både frågan om transparens i verksamheten och ekonomiska medel som SKL tar del av har kritise-

rats från olika håll.98 Även upphandlingar och processen kring dem som i vissa fall inte är offentliga 

och som SKL koordinerar för kommuners och landstings räkning är ett område som granskats. 

SKL:s begränsade öppenhet har kritiserats bland annat av företagare och näringslivsorganisationer 

som menar att SKL:s agerande rubbar trovärdigheten och transparensen som är viktig för offentlig 

upphandling.99 SKL producerar även mängder av kunskapsmaterial och ger rekommendationer till 

sina medlemmar som sedan kan riktas mot allmänheten, kommun- och regioninvånare. Detta kan 

ibland leda tankarna till en roll och uppdrag som en kunskapsmyndighet såsom Socialstyrelsen har i 

samhället, det vill säga att bidra med expertkunskap, granska och utvärdera olika verksamheter.100 

 

En grundläggande skillnad mellan förvaltningsmyndigheter och SKL är att det inte finns något for-

mellt krav på transparens i SKL:s arbete. Myndigheter är förpliktigade att följa offentlighetsprinci-

pen som är en av de svenska rättsprinciperna. Offentlighetsprincipen preciserar de situationer när en 

allmän handling ska lämnas ut respektive när en allmän handling inte ska lämnas ut, alltså då det 

finns skäl till att sekretessbelägga handlingar och således begränsa offentlighetsprincipen. SKL kan 

inte likställas med en myndighet på grund av sin intresseorganisationskaraktär. SKL kan heller inte 

jämföras med en ekonomisk förening eller ett bolag som kommuner eller landsting skulle kunna 

utöva bestämmanderätt i. Även den verksamhet som SKL har är inte förenlig med lagkraven i lag-

stiftningen. Kammarrätten har därför fastställt denna slutsats i ett tidigare avgörande där en privat-

person hade överklagat SKL:s inköpscentrals beslut att avslå förfrågan om att ta del av en handling 

beträffande upphandling som SKL arbetade med.101 Även om lagstiftningen är tydlig är det flera 

instanser och enskilda som antyder att det finns ambivalens eller dubbelhet i vilken roll SKL har i 

svensk politik. Dessa argument kan bygga på den komplexa roll som SKL har dels som intresse- 

och medlemsorganisation för kommuner och regioner dels som samordnare och kravställare som 

                                                
97 Statskontoret. Tänk före efter – Om viss styrning i kommuner och landsting, s. 11. 
98 Dagens Samhälle. Är det rimligt att SKL:s arbete är så hemligt? 
99 Dagens Samhälle. SKL mörkar upphandlingar. 
100 Statskontoret. Överenskommelser som styrmedel, s. 37. 
101 Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 8459-12, s. 3-5. Dagens Samhälle, SKL:s upphandlingar är öppna och transpa-

renta. SKL Kommentus, Offentlighetsprincipen. 
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styr sina egna medlemmar.102 I detta ljus kan olika resonemang kring SKL:s öppenhet, transparens 

och ansvar för offentlig upphandling diskuteras kritiskt. 

4.4 Konstitutionell ställning 

I jämförelse med andra länder är den kommunala självstyrelsen i Sverige ovanligt stark och formu-

leringen om kommunsektorn stärktes ytterligare i samband med revideringen av regeringsformen 

2010. Kommunal självstyrelse är en av de demokratiska grundvalarna i svenskt statsskick som nu-

mera regleras i ett eget stycke i regeringsformen. Kommuner har ett tämligen fritt handlingsut-

rymme samtidigt som de påverkas på olika sätt av den svenska enhetsstaten. Staten har samtidigt en 

underförstådd befogenhet att detaljstyra kommunernas verksamhet och ge kommunerna nya upp-

drag att ansvara för. Diskussionen om statens styrning av kommuner och ansvarsfördelning är något 

som SKL har fått mandatet att förhandla för att maximera den kommunala och regionala bestäm-

manderätten. Det är i huvudsak detta perspektiv som SKL markerar i all sin verksamhet. Samtidigt 

finns det instanser som inte är lika positivt inställda till det kommunala och regionala självbestäm-

mandet och som menar det motsatta, att staten ska styra mer för att tillgodose likvärdiga välfärds-

tjänster i hela landet.103 

 

När SKL:s roll och inflytande studeras i den svenska styrningssystematiken är det anmärkningsvärt 

att SKL i grunden är en privaträttslig sammanslutning och som således inte regleras i lagstiftning, i 

synnerhet inte i regeringsformen (RF), som utgör en av de fyra grundlagarna i Sverige. Regerings-

formen fastställer däremot kommunernas och landstingens roll som lokala respektive regionala sty-

rande församlingar vars befogenhet att ansvara för kommunala och regionala angelägenheter inte 

får inskränkas såtillvida inget annat organ eller inrättning har bestämmanderätt över frågan. Denna 

klausul skrevs in i regeringsformen i samband med revideringen 2011 då SKL var drivande i pro-

cessen för att stärka den kommunala och regionala nivå som nästan inte alls beskrevs i den dåva-

rande skrivelsen.104 SKL:s roll och inflytande i frågan har bidragit till att den subnationella nivån, 

den kommunala och regionala, har fått ett starkare konstitutionellt mandat men även en etablerad 

position i den flernivåstyrningsmodell som har fått en växande roll sedan 1990-talet i och med med-

lemskapet i Europeiska unionen.105 SKL deltar i förhandlingar med staten, först och främst med 

                                                
102 Statskontoret. Överenskommelser som styrmedel, s. 24. 
103 Montin, Stig, Den lokala politiken i Mellan folkhem och Europa – svensk politik i brytningstid, s. 206. 
104 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional’ Politics, s. 307. 
105 Ibid, s. 303. 
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regeringen, och samverkar med staten inom flera olika politikområden. Stig Montin menar att över-

enskommelser som staten ingår tillsammans med SKL utformar den moderna statliga styrningslogi-

ken och påverkar hur den lokala och regionala nivån ska organiseras och vilka ansvarsområden som 

dessa ska ta sig an. Sådana centrala överenskommelser finns i synnerhet inom hälso- och sjukvård 

och omsorg.106 Överenskommelser är ett styrmedel för staten men de är dessutom ett sätt att utöva 

politiskt inflytande och hitta lösningar för SKL:s medlemmar.107 

4.5 SKL som samrådsinstans 

En annan intressant aspekt som berör SKL:s olika roller och inflytande är förordningen om statliga 

myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner (SFS 1982:668) som 

ålägger statliga myndigheter att samråda ”med organisation eller annan som kan anses företräda de 

näringsidkare och kommuner som skall lämna uppgifterna” för att få skicka informations- och sta-

tistikförfrågningar till kommuner och regioner. Att fungera som samrådsinstans är ett regelstyrt 

förfarande där SKL i detta fall inte nämns bokstavligen utan där SKL har tagit sig an ansvaret för 

uppdraget då det är en företrädare för kommun- och regionsektorn. Ansvaret för samrådsfrågan 

samordnas och bedrivs därmed av SKL.108 Vidare har SKL utvecklat en praxis och en procedur som 

beskriver arbetet med remisser och andra processer för uppgiftsinsamling angående kommuner och 

regioner.109 Utöver denna förordning som är mer allmänt formulerad och gäller inom flera sakom-

råden finns det en motsvarande förordning som riktar sig till de kommunala socialnämnderna och i 

synnerhet uppgiftslämning till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska enligt förordningen samråda med 

SKL innan Socialstyrelsen begär ut uppgifter. Syftet med insamling av sådana uppgifter är oftast 

statistiskt och en metod för att analysera olika behov i samhället.110 Båda förordningarna härstam-

mar från epoken då Svenska kommunförbundet fortfarande fanns och drev frågan om kommunal 

självstyrelse i den offentliga debatten. Mycket av detta arv har nuvarande SKL tagit över och sedan 

byggt sin verksamhet på det.111  

 
                                                
106 Montin, Stig, Den lokala politiken i Mellan folkhem och Europa – svensk politik i brytningstid, s. 206. 
107 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 26. 
108 SKL. Samråd vid statistikinsamling från kommuner och landsting. 
109 SKL. Så här går ett samråd till. 
110 Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. 
111 Montin, Stig, Den lokala politiken i Bennich-Björkman, Li och Blomqvist, Paula. Mellan folkhem och Europa – 

svensk politik i brytningstid, s. 207 och Hayen, Mats Ett sekel i självstyrelsens tjänst, s. 7  
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4.6 Institutionaliserade och formella påverkanskanaler 

4.6.1 Kommittéväsendet och remissförfarandet  

De mest kännetecknande påverkansformerna är egentligen gamla och har funnits under den korpo-

rativa tiden i svensk politik. Såväl kommittéer som remissförfarande är på sätt och vis postkorpora-

tiva arrangemang som än idag lever kvar som institutionaliserade påverkanskanaler för intresseor-

ganisationer112 och inte minst som ett verktyg för intresseorganisationernas strategiska arbete113 

men även som kunskapshöjande och -tillförande forum för staten som syftar till att komplettera 

politisk beredning av beslut och lagförslag.114 Kommittéer och remissförfarandet anses vara de mest 

centrala och kraftfulla sätten att få tillgång till politiskt beslutsfattande och policyprocesser. De har 

överlevt både kritik och förändring i samhället och fungerar än idag som grundbultar för intresse-

gruppernas deltagande och inflytande i svensk politik.115 

 

4.6.2 Kommittéväsendet 

Kommittéväsendets gyllene tid var på 1960-talet då de flesta intresseorganisationer ansåg att kom-

mittéerna är en av de främsta och mest effektiva påverkanskanalerna i Sverige.116 Kommittéer an-

vändes i själva verket redan på 1600-talet som en del av politiskt förarbete och är därför inte enbart 

ett korporativt inslag. Kommittéväsendet har haft en markant roll i svenskt politiskt beslutsfattande 

av två huvudsakliga anledningar. För det första är kommittéer en kunskapslänk både för att berörda 

intresseorganisationer kan höja kunskap och informera och för det andra fungerar de som forum för 

att diskutera det politiska innehållet i beslutsunderlaget. Kommittéernas roll i svensk politik anses 

vara grundläggande för att utredningar ska förses med faktakunskaper inom olika sakområden. 

Kommittéer betraktas som självständiga myndigheter när de arbetar med sina utredningar och har 

alltså kunnat ersätta de storleksmässigt små svenska departementens och Regeringskansliets be-

gränsade resursmässiga handlingsutrymme. Trots kommittéväsendets självständiga roll har rege-

ringen möjlighet att påverka utredningar ekonomiskt, genom att utnämna personer till kommitté-

grupper och genom att vara i kontakt med kommittéer. Intresseorganisationer har samtidigt flera 

möjligheter att påverka vad gäller deltagande och representation i olika kommittéer. Intresseorgani-

                                                
112 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden!, s. 333. 
113 Lundberg, Erik och Hysing, Erik. The Value of Participation: Exploring the Role of Public Consultations from the 

Vantage Point of Interest Groups, s. 2. 
114 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden!, s. 333. 
115 Lundberg, Erik. A Pluralist State?, s. 43. 
116 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden!, s. 334. 
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sationer kan sitta med i arbetsgruppen som arbetet i parlamentariska kommittéer i huvudsak inne-

bär, ge stöd och sakkunskap inom sitt eget expertområde, verka i referensgrupper eller uppmärk-

samma kommittéarbetet eller de följder som kommitténs beredning och utredning kan bistå med i 

samhället. I själva verket är kommittéarbetet strukturerat och formaliserat i likhet med de tidigare 

korporativa arrangemang där staten i förväg bestämde vilka organisationer och aktörer som får 

medverka i utredningsarbetet. Direktiv och förordningar som kommittén ska förhålla sig till är ofta 

fastställda av regeringen, vilket innebär att kommittéarbetets inriktning och fokus därmed är över-

vägda och bestämda från statens håll.117  

 

4.6.3 Remissförfarandet 

Det svenska remissförfarandet är en annan postkorporativ påverkanskanal som fortfarande har en 

viktig funktion för åsiktspåverkan och rådgivning. En stor del av offentliga lagförslag och utred-

ningar skickas ut på remiss till myndigheter, intresse-, handels- och näringslivsorganisationer. Den 

delen av remitteringen som väger tyngst är slutremisserna gällande nya policybeslut och lagförslag 

som kommittéer presenterar i sina del- och slutbetänkanden. Det är denna del av remissförfarandet 

som anses vara mest institutionaliserad på grund av all dokumentation som möjliggör ingående jäm-

förelser över tid.118 Remissförfarandet har ett starkt fäste i svensk politik och regleras i RF kapitel 7 

paragraf 2 gällande regeringsarbetet och ärendenas beredning. Myndigheter som är berörda av 

ärendet ska yttra sig och andra aktörer ges möjlighet att yttra sig om de så önskar, detta innefattar 

kommuner, regioner och eventuellt berörda intresseorganisationer. Möjligheten ges även enskilda 

personer då remissförfarandet är öppet. Regeringskansliet kontaktar baserat på urval de organisat-

ioner som ger mest relevans för den aktuella beredningen och dess inriktning. Det kan handla om 

organisationer som har expertkunskap inom området.119 

                                                
117 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet i Låt fler forma framtiden, s. 333. 
118 Lundberg, Erik och Hysing, Erik. The Value of Participation, s. 3 och Lundberg, Erik. A Pluralist State?, s. 43. 
119 Lundberg, Erik och Hysing, Erik. The Value of Participation, s. 3. 
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5. Resultat 

I detta kapitel beskrivs de två beslutsprocesser som utgör uppsatsens fall. Redovisningen av resulta-

ten följer analysstrategin med fyra faser i beslutsprocessen. Resultaten sammanfattas och analyseras 

sedan i resultatanalysen i slutet av resultatkapitlet.  

5.1 Lärarlegitimationen – en kvalitetshöjande reform i den svenska skolan 

Kravet på lärarlegitimationen infördes för första gången 2011 och regleras i skollagen. Reformen 

innehöll både undantagsregler och infördes i etapper. Syftet med legitimationen är att höja kvali-

teten i skolan, förbättra läraryrkets anseende och utforma bättre och mer precisa behörighetsregler 

för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Behörighetsreglerna syftade till att göra det överskåd-

ligt att veta vilken behörighet läraren har och i vilka undervisningsämnen.120  

	

5.1.1 Fastställande av dagordningen 

Initiativet kom till regeringen från Lärarnas Riksförbund (LR) som under en lång tid har drivit frå-

gan om införandet av lärarlegitimationen. Utbildningsminister Jan Björklund talade i LR:s kongress 

om vikten av ett det nyinförda legitimationssystem som LR redan länge hade bedrivit.121  Bakgrun-

den till förslaget presenterades vid LR:s kongress 1992 då det beslutades om att förbundet ska ar-

beta för att en lärarlegitimation ska införas. Sedan dess har Lärarnas Riksförbundet debatterat och 

belyst vikten av en legitimation. Legitimationen ansågs vara en garant för bättre likvärdighet och 

högre kvalitet i den svenska skolan.122 Folkpartiet anslöt till debatten redan i slutet av 1900-talet 

och ansåg i likhet med LR att lärarlegitimation bör införas för att höja lärarnas status och göra lära-

ryrket till en profession.123 Däremot verkar SKL inte ha haft någon tydlig mening i debatten. För det 

mesta har SKL och dess företrädare Svenska Kommunförbundet diskuterat anställningsvillkoren 

och bristen av lärare men ett tydligt ställningstagande kring lärarlegitimationen har inte getts av 

SKL förrän frågan mycket senare utreddes av staten.124  

 

                                                
120 Skolverket. Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. 
121 Lärarnas Riksförbund. LRplay, Lärarlegitimation är Lärarnas Riksförbunds idé. 
122 Lärarnas Riksförbund. Lärarlegitimation stärker lärarna. 
123 Björklund, Jan och Leijonborg, Lars. DN Debatt. 
124 DN Ledare. Öppna fler vägar in i läraryrket. 
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År 2006 gav den sittande regeringen ett särskilt utredningsuppdrag att granska förutsättningar för att 

inrätta en auktoriserad, ny lärarroll genom en så kallad lärarlegitimation för lärare och förskollärare. 

Reformen skulle i grunden stärka och utveckla skolan. Vidare skulle Lärarutredningen, som den 

också kallas, se över behörighetsreglerna för lärare och förskollärare i syfte att stärka kvaliteten och 

kompetensen i skolan samt att förbättra möjligheten att uppnå skolans mål. Utredningen fastställde 

även att lärare ska erhålla legitimation för att kunna få ämnesbehörighet och för att kunna arbeta i 

den skolform och årskurs som läraren har utbildat sig till. Legitimationen ska dessutom utgöra ett 

krav för tillsvidareanställning som lärare och för att få undervisa. I utredningen föreslogs även 

andra kompetenshöjande insatser såsom möjlighet att bli utnämnd till särskilt kvalificerad lärare 

eller gymnasielektor efter meritering eller vidareutbildningsinsatser. Det övergripande syftet med 

dessa kompetensförslag var att tydligare tillvarata lärarprofessionens kompetens och kunskap. De 

föreslagna reformerna i utredningen skulle gälla både den kommunala, offentliga och fristående 

huvudmannen.125 

 

Utredningen gjordes i samråd med bland annat SKL, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

Alla dessa aktörer besitter specialkompetens inom utbildningsfrågor och driver intressefrågor vad 

gäller skolan och lärarna i allmänhet. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är de två största 

förbunden i Sverige för lärarprofessionen och är även fackliga medlemsorganisationer som driver 

lärarnas intressen och deltar i samhällsdebatten.126 Båda lärarförbunden är således intresseorganisat-

ioner i ett likadant avseende som SKL är för att positionera dem i svensk politik. I utredningen om 

lärarlegitimationen lyftes alternativa lösningar för att organisera hanteringen av lärarlegitimationen 

som kommittén har valt att kalla för auktorisation som används som synonym till lärarlegitimation-

en. Ett av dessa alternativa förslag var att SKL tillsammans med ett lärosäte och de fackliga lärar-

förbunden skulle bilda ett råd som skulle ansvara för lärarfrågor och mer praktiska frågor kring legi-

timationen.127 

 

SKL fungerade som en samrådsinstans i arbetet med Lärarutredningen. Därutöver var SKL en ar-

betsgivarpart som har kollektivavtalsansvar tillsammans med de fackliga företrädarna Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet. SKL har även varit en återkommande remissinstans under utred-

                                                
125 Lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52), s. 13. 
126 Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52), s. 67. Lärarförbundet, Om Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund, Om LR. 
127 Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52), s. 173. 
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ningsprocessen som har varit öppet kritiskt till legitimationsförslaget. SKL har producerat eget 

material som har legat till grund för SKL:s förhållningssätt i processen och för att konkretisera de 

förändringar som reformen skulle innebära för huvudmännen, inte minst ur arbetsgivar- och medar-

betarperspektiv. SKL gjorde även en enkätundersökning redan 2014 efter införandet av lärarlegiti-

mationen som syftade till att utvärdera och kartlägga situationen på skolorna efter de lagförändring-

ar som gjordes i samband med införandet av lärarlegitimationen den 1 december 2013.128 

 

I Utbildningsdepartementets remisspromemoria redogörs för de förslag som lades fram i SOU 

2008:52. De inkomna remissvaren diskuteras även i promemorian och däribland SKL:s kritik. Det 

tänkta syftet med legitimationen skulle istället resultera i ökade kostnader och administration för 

huvudmännen menade SKL. Vidare ansågs det problematiskt att legitimationen skulle utfärdas ret-

roaktivt när det gäller befintliga lärare. Det fanns flera arbetsrättsliga aspekter som SKL avstyrkte i 

förslaget. Legitimationen kunde försvåra tjänstestrukturen då befintliga tillsvidareanställningar 

kunde drabbas av ett system som arbetsrättsligt sett skulle försvaga lärartjänsterna. Även de nya 

titlarna tedde sig problematiska då en utnämning inte per automatik skulle ge en särskild tjänst ex-

empelvis en lektorstjänst. Därtill menade SKL att det skulle finnas en individuell bedömning bakom 

ett beslut där det kunde föreligga undantag från legitimationskravet för att tillsätta en person som 

inte hade lärarlegitimation. Sammantaget fokuserade SKL som arbetsgivarpart i en stor utsträckning 

på de arbetsrättsliga konsekvenser som ett legitimationssystem skulle innebära för huvudmännen 

men inte på de konsekvenser som legitimationssystem skulle leda till när det gäller kvaliteten i sko-

lans utbildning.129   

 

SKL skrev ytterligare ett remissyttrande där lärarlegitimationen beskrevs som en problematisk re-

form som inte skulle leda till önskade effekter. Det slutgiltiga yttrande som SKL skrev är inte det 

enda i ärendet utan det syftade till att mer samlat tydliggöra SKL:s synpunkter i frågan. De huvud-

sakliga argumenten var elev- och arbetsgivarelaterade. Behörighetsreglerna som föreslogs i sam-

band med en ny lärarlegitimation ansågs vara för snäva även om SKL delade grundtanken om att 

lärare och förskollärare skulle vara väl kvalificerade för att eleverna skulle kunna ta del av högkva-

litativ undervisning och lämpliga förskollärare. Den ökande administrationen tillsammans med en 

försvagad rektorsroll pekades ut som begräsningar, vilket skulle hämma huvudmännens utveckl-

ingsarbete i skolan. Därför skulle legitimationen inte vara en åtgärd som förbättrar elevernas resul-

                                                
128 SKL. SKL:s syn på lärarlegitimationsreformen. 
129 Utbildningsdepartementet. Promemoria U2010/2818/S, s. 26. 
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tat och skolans kvalitet. Finansieringen av reformen ansågs vara bristfälligt uträknad och av samma 

anledning förväntade sig SKL möjligheten att förhandla om finansieringen enligt finansieringsprin-

cipen. De nya uppgifter som skulle ligga på skolan och rektorn skulle enligt SKL behöva en djupare 

konsekvensanalys för att kunna finansieras. Då den föreslagna ersättningsnivån för huvudmännen 

sänktes i utredningen i syfte att den skulle vara genomförbar för statens ekonomi såg SKL problem 

med de krav och ökad administration som reformen skulle försätta kommunerna, deras ekonomi 

och självstyre i.130 Remissyttrandet är undertecknat av SKL:s moderata ordförande Anders Knape 

som företrädde SKL:s styrelse. Reservationer krävdes av SKL:s styrelserepresentanter för Folkpar-

tiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som ville tillstyrka förslaget om lärarlegitimation och 

förskollärarlegitimation.131 

 

5.1.2 Precisering av alternativ  

Av regeringens proposition 2010/11:20 till riksdagen framgår det märkbart att SKL hade en kritisk 

inställning till att införa auktorisering av lärare i skolan. Enligt SKL var det starkaste argumentet 

mot legitimationen frågan om lärarutbildningen och dess kvalitet, som SKL ansåg, är ett uppdrag 

som universitet och högskolor ansvarar för. Dessutom skulle legitimationen vara en stor belastning 

för små kommuners och skolors resurshantering och planering särskilt vad gäller personalförsörj-

ning eftersom de inte skulle hitta legitimerade lärare eller förskollärare. SKL menade vidare att rek-

torns och förskolechefens position inte ytterligare borde belastas genom detaljstyrning som legiti-

mationen skulle innebära och som kunde påverka elevernas resultat negativt. Regeringen ansåg där-

emot det motsatta, det vill säga att legitimationen skulle vara lösningen för att höja lärarprofession-

ens ställning och fungerade som en lämplighetsprövning för nya lärare, vilket i sin tur skulle höja 

kvaliteten på lärarutbildningen.132 Det bakomliggande målet med reformen var bland annat att höja 

läraryrkets och lärarutbildningens position och därmed skapa en efterfrågan som förbättrar utbild-

ningsresultaten och motivationen i den grupp som söker sig till lärarutbildningarna. SKL menade 

däremot att legitimationen inte kommer att resultera i sådana effekter.133 Vidare skulle betygsätt-

ningen bli problematisk om den nye läraren skulle sätta betygen tillsammans med en legitimerad 

lärare som inte hade arbetat med eleverna. Betygen skulle då riskera att bli felaktiga eller orätt-

                                                
130 SKL. Yttrande, Legitimation för lärare och förskollärare, s. 6. 
131 Ibid, s. 6. 
132 Regeringens proposition 2010/11:20 – Legitimation för lärare och förskollärare, s. 25. 
133 Ibid, s. 25-26. 
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visa.134 Legitimationen skulle senare utvärderas och analyseras tillsammans med SKL, Skolverket 

och Statens skolinspektion. Även dess ekonomiska konsekvenser skulle utvärderas i detta samman-

hang.135 

 

5.1.3 Formellt beslutsfattande  

Socialdemokraterna tillsatte den offentliga utredningen 2006 som sedan ledde till Alliansens lagför-

slag om att införa en legitimation för lärare och förskollärare. Partiet ansåg att det förberedda lag-

förslaget behövdes för att utveckla skolan och i synnerhet bemöta de utmaningar som lärarkåren 

hade ställts inför. Syftet med den bakomliggande utredningen var i grunden att stärka lärarprofess-

ionen som enligt Socialdemokraterna var utgångspunkten för partiets skolpolitik. Kritiken i form av 

reservation mot Alliansregeringens proposition bestod av de oklarheter som rådde kring det så kal-

lade prövoåret som skulle ingå som ett introduktionsår för nyexaminerade lärare. Socialdemokra-

ternas reservation handlade bland annat om kvalitetssäkring som partiet menade fattades i lagför-

slaget. Ett annat område som Socialdemokraterna menade inte var tillräckligt genomarbetat var frå-

gan om fortbildning som många äldre och yrkesvana lärare skulle behöva för att kunna ansöka om 

legitimation i enlighet med de nya kraven.136 Socialdemokraternas kritik mot introduktionsåret låg i 

linje med de yttranden som SKL har lämnat i processen. SKL menade att prövoåret inte var tillräck-

ligt genomarbetat och att det skulle leda till arbetsrättsliga svårigheter för huvudmän. Samtidigt var 

Socialdemokraterna övervägande positiva till ett legitimationssystem som åtgärd. SKL var däremot 

kritiska till legitimationssystemet i helhet och såg inte det som en åtgärd som höjer kvaliteten i sko-

lan.137 

Miljöpartiet framhävde vikten av åtgärder som skulle utveckla läraryrket för att göra det mer efter-

traktat samt att arbeta långsiktigt för att förbättra kvaliteten och pedagogiken i skolan. I detta arbete 

var det ett viktigt led att införa den legitimation som propositionen åsyftade. Miljöpartiet menade 

samtidigt att det fanns brister i hur lagförslaget har förberetts då lärarutbildningen något tidigare 

hade reformerats och av någon anledning hade den reformen inte knutits ihop med legitimationsre-

formen. Om dessa två reformer hade knutits ihop skulle lärarlegitimationen blivit en del i den nya 

lärarutbildningen som riksdagen tidigare beslutade om. Det fanns nämligen ett värde i att den nya 

introduktionsutbildningen skulle vara en del av lärarutbildningen och inte en fristående del som inte 
                                                
134 Ibid, s. 46. 
135 Ibid, s. 81. 
136 Riksdagens protokoll 2010/11:65, s. 27. 
137 SKL. Yttrande: Legitimation för lärare och förskollärare, s. 2. 



 

 43 

 

kunde samordnas på något tydligt sätt. Partiet såg behov av att hantera prövoåret på ett hållbart sätt 

för att det skulle ge något värdefullt för nyexaminerade lärare.138 SKL poängterade bristerna i den 

rekommenderade introduktionsperioden och hur den helt praktiskt skulle kunna genomföras på 

samma sätt som Miljöpartiet anförde i riksdagen. Vidare betonade SKL vikten av att lärarutbild-

ningen skulle kvalitetssäkras av lärosätena och inte av huvudmännen i kommunerna.139 

Den borgerliga regeringen bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Modera-

terna yrkade bifall till regeringens proposition utan reservationer. Detta ligger i linje med att dessa 

partier satt vid regeringsmakten och ansvarade för beredningen och propositionen.140 Dessa partiers 

ståndpunkter kommer därför inte att presenteras i detalj. Däremot var SKL:s styrelse kritisk till legi-

timationen i helhet även om styrelsen företräddes av borgerliga partier. Den officiella linje som 

SKL företrädde var således starkt kritisk men det fanns partier i styrelsen som reserverade sig mot 

SKL:s yttrande i lärarlegitimationsfrågan. Partierna i SKL:s styrelse som reserverade sig var Folk-

partiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.141 

	

5.1.4 Implementering av lärarlegitimationen 

SKL:s inflytande syntes tydligast i samråds- och remissförfarandet enligt de intervjuade tjänste-

männen på Skolverket. SKL ansvarade även för att ta fram föreskrifter, stödmaterial och att imple-

mentera ett system för handläggning av legitimationer och hade en del kontakter med SKL som är 

företrädare för kommunala huvudmän när det gäller skolan. Tjänsteman 2 på Skolverket menar att 

SKL:s övergripande syn på legitimationen framgick av de kontakter Skolverket hade med SKL: 
”De var kritiska mot lärarlegitimationen som sådan men det var inget som vi kunde 

råda över utan tillsammans med dem så gjorde vi vårt bästa för att allt skulle fungera, 

till exempel introduktionsperioden. De deltog i referensgruppen. De kom med sina 

åsikter och deltog också i implementeringen när vi åkte runt på lärosäten och talade 

om den. Mellan SKL och Skolverket var det inga schismer. Vi försökte lösa saker till-

sammans.” (Tjänsteman 2 i gruppintervju med två tjänstemän på Skolverket) 

	

Oavsett den kritik som SKL anförde samverkade och deltog SKL i implementeringen och informat-

ionsspridningen. Skolverket ansvarade för detta arbete som gjordes för att skapa ett legitimationssy-

stem. Kontakten och samverkan med SKL är ett led i arbetssättet som Skolverket ofta har. Tjänste-
                                                
138 Riksdagens protokoll 2010/11:65, s. 29. 
139 SKL. Yttrande, Legitimation för lärare och förskollärare, s. 1-2. 
140 Riksdagens protokoll 2010/11:65, s. 114. 
141 SKL. Yttrande, Legitimation för lärare och förskollärare s. 6. 
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männen uppger att det fanns kontakter med SKL under hela processen. Tjänsteman 3 på Skolverket 

beskriver samarbetet med SKL nedan: 
”SKL deltog i implementeringen, vi hade en väldigt noggrann implementering där vi 

åkte till kommunerna och berättade om allt huvudmännen måste göra för det var inte 

lite de skulle göra med egna register och så vidare. Kommer också ihåg att vi tillsam-

mans med SKL åkte till alla regioner och pratade inte bara om legitimationen utan om 

Skolverkets verksamhet i stort men legitimationen var en del av det och var med på mö-

ten där skolchefer från olika delar av landet träffades.” (Tjänsteman 3 i gruppintervju 

med två tjänstemän på Skolverket) 

 

SKL:s viktiga intressefråga att jobba för minskad statlig detaljstyrning genom att påverka hur finan-

sieringen av reformer som lärarlegitimationen skulle se ut var närvarande i referensgruppens arbete 

med reformen. SKL menade att huvudmännen och kommunerna skulle få bestämma själva vart 

resurserna skulle riktas istället för att staten skulle styra detta: 
”SKL var drivande i processen. Vi hade en grupp med referenspersoner från oss på 

Skolverket och Skolinspektionen som skulle representera staten. Sedan var de lärar-

fackliga organisationerna och SKL med. Vi träffade dem tillsammans med Regerings-

kansliet ett par gånger per år och då drev SKL sin agenda. SKL påpekade hela tiden 

vikten av att staten erbjuder förutsättningar och förbättrar utbildningen men de påpe-

kade också på de ekonomiska aspekterna, alltså att statsbidragen skulle vara mer ge-

nerösa och mindre låsta och att det skulle bli enklare att ansöka statsbidrag. Bekymret 

är bara att de har missat vad rikspolitikerna vill åstadkomma med de här statsbidra-

gen. Riktade statsbidrag handlar om att man såg resultatutveckling som man inte 

tyckte var bra.” (Tjänsteman 1 på Skolverket) 

 

Statens styrning av kommuner och regioner är en fråga som engagerar SKL. Som statstjänsteman på 

Skolverket har Tjänsteman 1 uppfattningen om att det finns skilda synpunkter om hur statens styr-

ning och de använda styrmedlen förhåller sig till SKL:s, kommunernas och huvudmännens arbete: 
”SKL tycker att det blir för många olika riktade statsbidrag och vill att vi ska lägga allt 

i en stor påse. Men låt oss starta i rätt ände här, de tänker inte riktigt genom det hela. 

Det finns en politisk motvilja att bara skapa ytterligare ett allmänt statsbidrag för att 

ge kommuner pengar som de ska använda till bra men valfria ändamål. Det gillar inte 

rikspolitikerna och det går att begripa för då skruvar man bort ett av deras styrmedel. 

Så riktade statsbidrag är ett ekonomiskt styrmedel som de helt enkelt inte vill avhända 

sig.” (Tjänsteman 1 på Skolverket) 
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Tjänsteman 1 på Skolverket menar att SKL:s motsträvighet när det gäller statlig styrning och rik-

tade statsbidrag kan förklaras med den tidigare ivriga styrning då flera riktade statsbidrag initiera-

des: 
”Man gjorde nog för mycket ekonomisk styrning som gjorde att både SKL och många 

skolhuvudmän liksom drunknade under trycket av styrningen.” (Tjänsteman 1 på Skol-

verket) 

 

SKL:s roll var inte bara opinionsbildande utan SKL deltog även i referensgrupper där staten disku-

terade och stämde av frågor tillsammans med intresseorganisationer som var relevanta i lärarlegiti-

mationsarbetet: 
”Det skulle finnas en nära samverkan mellan de olika parterna och den samverkan be-

stod då i att vi hade referensgruppen som träffades på Skolverket som vi bjöd in till för 

att gå igenom status. Den första referensgrupp som jag var med i var tillsammans med 

Regeringskansliet och sedan var det en referensgrupp med de lärarfackliga organisat-

ionerna, Friskolornas Riksförbund och SKL där vi gick genom läget, för att de skulle 

vara informerade. Om vi gjorde en förändring så diskuterade vi den tillsammans med 

dem.” (Tjänsteman 1 på Skolverket) 

	

 

Argumentationen som SKL stödde sig mot handlade i stor utsträckning om styrkor och svagheter 

med en lärarlegitimation, vilket återspeglades i implementeringen av legitimationen. Samhällsde-

batten som SKL deltog i handlade i en stor omfattning varför legitimationen inte skulle tjäna ett 

syfte och i synnerhet de arbetsrättsliga problem som reformen skulle medföra i anställningsförhål-

landen.142 Tjänsteman 1 på Skolverket indikerar samma syn på SKL:s agerande. Genomförandet av 

reformen och att lösa praktiska problem kopplat till den hamnade då ur fokus: 
”Ansvaret att administrera lärarlegitimationssystemet hanterades väldigt styvmoder-

ligt i förarbetena. Förarbetena handlade snarare då om lärarlegitimationen är bra el-

ler inte och varför vi ha ska den, de snarare politiska drivkrafter som man såg och det 

var där SKL framförallt och Lärarnas Riksförbund och de andra höll på och navige-

rade.” (Tjänsteman 1 på Skolverket) 

	

 
 

                                                
142 Lärarnas tidning. SKL kritisk till lärarlegitimation. 
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5.2 Kömiljarden – en särskild satsning för att stärka patientens rättigheter i 
hälso- och sjukvården 

Vårdgarantin i sig är inget nytt fenomen utan den kom till redan 1992 då staten och landstingen 

genom Landstingsförbundet kom överens om tidsramar vad gäller väntetider för läkarbesök och 

behandling inom hälso- och sjukvården. Dessa avtal var informella men syftade till att förbättra 

tillgängligheten till vården genom prestationer som parterna åtog sig att genomföra. Landstingen 

accepterade de övergripande målen för att förbättra tillgängligheten i vården medan staten betalade 

betydande summor till landstingen för att främja tillgänglighetsarbetet. Syftet med detta var att råda 

bot på den ojämlika situation som hade gjort patienternas tillgänglighet till vården bristfällig och 

ökat regionala skillnader i vården. Ett av de största problemen när det gäller tillgänglighet var vän-

tetider som redan länge hade varit en stor utmaning att bekämpa. Fram till 2010 var vårdgarantin 

enbart en överenskommelse mellan Landstingsförbundet, senare SKL som tog över uppdraget, och 

staten. För att stärka patientens ställning och rättigheter skulle vårdgarantin enligt Alliansregering-

ens förslag regleras i hälso- och sjukvårdslagen och i en ny förordning om vårdgaranti. Båda dessa 

röstades sedan genom och blev gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvården. Utöver reglering-

en i lagtext kompletterades och utvidgades vårdgarantin med hjälp av en prestationsbaserad särskild 

satsning som ofta kallas för Kömiljarden.143 

 

Kömiljarden som särskild satsning syftade till att få till en konkret effekt som skulle skära ned 

vårdköerna för behandling i specialvården. Landstingen skulle få ta del av extra medel, sammanlagt 

en miljard kronor årligen, som de skulle dela baserat på deras prestationer. Prestationerna följdes 

upp i väntetidsdatabasen och de bäst presterande fick proportionellt sett ta del av mer medel. Vänte-

tidsdatabasen skapades och administrerades av SKL, vilket den gör än idag. Att dela anslag efter 

prestation är något som var nytt vid denna tid 2009. De tidigare satsningarna var allmängiltiga och 

riktade sig till alla landsting utan att mäta eller studera direkta effekter av hur landstingen hanterade 

vårdköerna och hur de eventuellt lyckades minska dem.144  

 

                                                
143 Myndigheten för vårdanalys. Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, 

vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, s. 7 och 35. 
144 Myndigheten för vårdanalys. Låt den rätte komma in, s. 7 och 35. Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard – upp-

följning 2009-2011, s. 11. 
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5.2.1 Fastställande av dagordningen 

Diskussionen kring tillgängligheten i vården och vårdgarantin sträcker sig en lång tid tillbaka i ti-

den.145 Landstingförbundet debatterade frågan i media men frågan diskuterades även internt i den 

nya organisationen (SKL) som höll på att hitta sin utformning 2007. Den utdragna och svåra pro-

blematiken med vårdköer och en dålig tillgänglighet ledde till en situation där det uppstod behov av 

nya styrmedel som skulle resultera i en förändring.146 Sjukvårdsdelegationen på SKL påbörjade 

diskussioner med staten om eventuella nya styrmedel som skulle kunna kapa vårdköerna inom 

hälso- och sjukvården. Förhandlingar påbörjades mellan SKL, i synnerhet Sjukvårdsdelegationen, 

där moderaten Henrik Hammar var drivande och chefen för Socialdepartementet, den kristdemokra-

tiske socialministern Göran Hägglund.147 Diskussionen om Kömiljarden kopplades ofta ihop med 

diskussionen om vårdgaranti då dessa båda är sammanlänkade till varandra. Att reglera vårdgaran-

tin i lag kompletterades med en överenskommelse mellan staten och SKL som byggde på prestat-

ionsrelaterad kompensation till regionerna inom hälso- och sjukvården.148 

 

Den allmänna hälso- och sjukvårdens regelverk och möjligheter att förbättra patientens tillgänglig-

het och ställning i den offentligt finansierade vården utreddes av en särskild utredare. Uppdraget 

kom från Alliansregeringen 2007 och den viktigaste innebörden i betänkandet var att skriva in re-

gleringen av vårdgarantin i hälso- och sjukvårdslagen istället för den tidigare något informella över-

enskommelsen mellan staten och SKL. Vårdgarantin hade under en lång tid byggt på en praxis mel-

lan SKL och staten bestående av olika mål och intentioner som syftade till att förbättra den långva-

rigt bristfälliga tillgängligheten i den svenska hälso- och sjukvården. Överenskommelserna hade 

styrt arbetet med tillgänglighet och vårdgaranti sedan 1992. Riksdagen hade inte lagstiftat om vård-

garantin men på grund av överenskommelsernas juridiska svaghet behövdes förändring. För att yt-

terligare stärka patientens svaga ställning föreslog kommittén att patienten skulle ges information 

om väntetider, dennes valmöjligheter och vårdgarantins innehåll. Därtill skulle patienten erbjudas 

en fast vårdkontakt för att undvika ryckighet i hälso- och sjukvårdens bemötande av patienten, och 

för att den fasta vårdkontakten skulle kunna koordinera patientens vårdsituation som eventuellt 

skulle kunna bestå av flera besök och behandlingar samt ett antal kontakter med vårdpersonalen. 

                                                
145 Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011, s. 10. 
146 Intervju med en tjänsteman på SKL. 
147 Svenska Dagbladet. Vårdköerna ska kortas med belöning och Intervju med en tjänsteman på SKL och Intervju med 

en tjänsteman på SKL. 
148 Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011, s. 10. 
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Sammantaget skulle dessa reformförslag bidra till ett förbättrat förtroende hos allmänheten för den 

gemensamt finansierade vården som central välfärdstjänst.149 

	

Det framgår av betänkandet att SKL haft en central roll som expert i kommittéarbetet. Socialdepar-

tementet står bakom förordnandet av SKL:s representant i kommittén. Andra intresseorganisationer 

som har deltagit i kommitténs arbete, kommittén som även kallas för Patientens rätt, är Vårdför-

bundet och Sveriges läkarförbund. Dessa är intresse- och medlemsorganisationer för vårdpersonal 

och läkare men även starka röster för vårdprofessionen i allmänhet.150 

 

SKL har sedan en lång tid tillbaka samverkat med staten i frågor som berör organisering av vård 

och förbättring av tillgänglighet. SKL:s föregångare på den regionala nivån, Landstingsförbundet, 

ingick de första överenskommelserna med staten inom hälso- och sjukvården. Även ett stort antal 

projekt och insatser genomfördes kopplat till den tidigare, icke-lagstadgade vårdgarantin. Dessa 

redogörs för i betänkandet för att skapa en översikt av utvecklingen av vårdgarantin. Även vänte-

tidsdatabasen som påbörjades som ett gemensamt projekt mellan SKL och Socialstyrelsen men som 

SKL numera samordnar och underhåller självständigt, bildar en utgångspunkt för att arbeta med 

behov och brister i vården. SKL indikerade i samband med utredningen Patientens rätt att det jobbar 

med programberedning för att undersöka den framtida finansieringen av välfärdssektorn.151 

 

SKL:s dåvarande arbetssätt kopplat till den äldre fortfarande oreglerade vårdgarantin lyfts upp i 

utredningen. Bland annat vårdlotsfunktionen nämns som en åtgärd som användes i vissa regioner i 

syfte att bekämpa vårdköerna. Patienten skulle enligt systemet lotsas vidare om vårdgarantins tids-

ramar inte kunde uppfyllas. Systemet byggde på organisering och samordning som SKL stödde och 

utvecklade tillsammans med regionerna samt ett nätverk för regionala lotsfunktioner.152 Betänkan-

det i sig illustrerar SKL:s mångsidiga roller och utbredda inflytande i utvecklingen av hälso- och 

sjukvården. För att nämna några exempel förutom de återkommande och långvariga överenskom-

melserna så medverkar och samordnar SKL olika projekt inom hälso- och sjukvården, utvärderar 

satsningar och administrerar väntetidsdatabasen.153 

                                                
149 Regeringskansliet. Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127), s. 13 och 81. 
150 Ibid, se de första sidorna i utredningen. 
151 Ibid, s. 119. 
152 Ibid, s. 138. 
153 Ibid, s. 87 och 93. 
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Den mest intressanta rekommendationen är kommitténs uppmaning till mjuk styrning för att främja 

regionernas arbete med vårdgarantin och tillgänglighet.  Den mjuka styrningen förespråkades istäl-

let för detaljerade lagkrav med exakta gränser för vårdgarantin, vilket syftade till att förbättra inci-

tament för regionernas aktiva arbete med vårdgarantin. Av detta följer även kommitténs uttalade 

rekommendation om fortsatt handlingsutrymme för att överläggningar mellan staten och SKL även 

i framtiden skulle stå för viss del av reglering av vårdgarantins faktiska tillämpning som parterna då 

kan skriva in i en överenskommelse istället för att behöva reglera dessa i lagen om vårdgarantin. 

Kommittén öppnade på så sätt upp för möjligheten att även i fortsättningen förhandla om olika pre-

stationer som skulle ingå i en överenskommelse som SKL och staten sedan förbinder sig till att upp-

fylla. Överenskommelserna ansågs emellertid kräva att varje region aktivt godkänner dem. Detta 

skulle gälla för att en del av innehållet i vårdgarantin skulle kunna bygga på överenskommelse mel-

lan SKL och staten. Överenskommelser skulle således öka regionernas engagemang i arbetet med 

de mål och insatser som har varit avsikten i dialogen mellan SKL och staten.154 

 

5.2.2 Precisering av alternativ 

Grunden för överenskommelsen om Kömiljarden var Alliansregeringens inriktning på att förbättra 

tillgängligheten genom att korta ned vårdköerna genom en lagreglerad vårdgaranti och sedan kom-

plettera vårdgarantin med ett nytt slags prestationssystem som formulerades av SKL och staten via 

Socialdepartementet. Det fanns en ny styrningslogik i hälso- och sjukvården som Alliansregeringen 

introducerade. Samtidigt ansåg vissa att de tidigare, generella statsbidragen inte fungerade: 
”Vi tjänstemän tittade på vad politikerna ville. Tillgänglighetsfrågan har under en lång 

tid varit en av fokusfrågorna i svensk hälso- och sjukvård och den dåvarande regering-

en, Alliansen 1, valde att fokusera på tillgänglighetsfrågorna bland annat Kömiljarden. 

Tidigare har man gett generella medel till landstingen för att klara av vårdgarantin. 

Det är vårdgarantin som är grunden, ingen Kömiljard utan vårdgaranti. Regeringen 

valde att gå från generella statsbidrag till ett system där landsting får pengar om de 

uppnår en viss målnivå. Det var så man vände på det. Tidigare tyckte man att man inte 

fick tillbaka lika mycket med generella statsbidrag.” (Tjänsteman på Socialdeparte-

mentet) 

 

Tjänstemannen på Socialdepartementet menar att SKL och staten hade en löpande kontakt under 

processen då överenskommelsen utformades. Det var enbart två parter som deltog i arbetet med 

överenskommelsen, alltså Socialdepartementet som statens representant och SKL. Det konkreta 

                                                
154 Ibid, s. 166. 
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arbetssättet beskriver den intervjuade tjänstemannen som detsamma som används i alla förhand-

lingar som staten deltar i: 
”Vi träffade tjänstemän på SKL, det kunde bero på vilka som jobbade med frågorna 

där och vilka som jobbade med frågorna här. Sedan bestämde vi hur vi gör med våra 

politiker, jag hade diskussion med SKL, stämde av med våra politiker och SKL hade 

diskussion med sina politiker. Och sedan träffades vi. Och till slut stämde vi ännu av 

med våra politiker i regeringen. Det sköttes ungefär som andra förhandlingar.” 

(Tjänsteman på Socialdepartementet) 

 

Själva processen kring utformningen av Kömiljarden präglades av olika synpunkter och intressen. 

Det fanns även en kritisk ställning till detaljstyrning av regionerna, vilket enligt SKL skulle kunna 

innebära för mycket administration för regionerna. Å andra sidan sågs administrationen som ett sätt 

att lyfta regionernas aktiva arbete med inrapportering av uppnådda väntetider som var kopplat till 

kraven i Kömiljarden. För att tydliggöra SKL:s roll i denna process kan det konstateras att SKL har 

agerat företrädare för landstingen men inte arbetsgivarorganisation: 
”I en förhandling får man försöka gå hem till politikerna och höra vad de vill. Vi hade 

våra ingångar med oss och SKL:s politiker hade sina ingångar med sig. Det var alltid 

frågor som krävde mer eller mindre fördjupad diskussion. SKL ville inte belasta sina 

medlemmar med mätpunkter och administration eftersom det är administrativt tungt, 

samtidigt som de hade ett intresse att landstingen skulle redovisa mer löpande för att 

jobba mer evidensbaserat. Förhandlingar handlar mer om detaljerna till exempel mål-

nivåer och hur mycket landstingen behöver rapportera och hur mycket de ska styras.” 

(Tjänsteman på Socialdepartementet) 

 

Tjänstemannen på Socialdepartementet menar att den politiska samstämmigheten när det gäller par-

tipolitisk färg kan ha bidragit till att det var lättare att driva igenom Kömiljarden som ett politiskt 

initiativ. Allmänt sett är hälso- och sjukvården ett område där det råder en stark konsensus oavsett 

politisk övertygelse. Hälso- och sjukvården är således en fråga som prioriteras av alla politiska par-

tier. Detta kan ha bidragit till att frågan om Kömiljarden kunde drivas genom något lättare än en 

annan fråga menar tjänstemannen på Socialdepartementet.155 

 

Staten använder remissförfarandet när den kommunicerar med intresseorganisationer. SKL är då en 

naturlig remissinstans enligt tjänstemannen. Dessutom ges SKL uppdrag om det inte finns någon 

myndighet som arbetar med ett liknande uppdrag. Uppdraget att samordna väntetidsdatabasen och 

                                                
155 Intervju med en tjänsteman på Socialdepartementet. 
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göra bedömningar kopplade till de uppnådda väntetiderna är ett sådant uppdrag som tilldelades 

SKL: 
”Vi har en uppsjö av samhällsintressen som vi måste beakta och det vi brukar göra är 

att kalla till hearings eller skicka ut remisser, alltså SOU på remiss, alltså vi går till in-

tresseorganisationerna. Det är därför det sättet staten kommunicerar med intresseor-

ganisationerna. SKL är en sådan. Då faller det sig naturligt att om vi inte har en myn-

dighet som kan påverka området som vi vill göra politik i, alltså som våra politiker har 

pekat ut, går vi naturligt till intresseorganisationerna. Så SKL är en naturlig samtals-

partner utifrån en sådan tanke. SKL är den naturliga parten när vi remitterar alla våra 

betänkanden.” (Tjänsteman på Socialdepartementet) 
 

Hälso- och sjukvården ses som ett komplext område som staten styr genom SKL. Staten kan inte 

direktstyra kommuner och regioner utan styrningen och insatserna utförs via SKL eller en myndig-

het som arbetar med frågan. Intervjupersonen menar även att Socialstyrelsen har en granskande roll 

som är förenlig med dess uppdrag i hälso- och sjukvården: 
”Hälso- och sjukvården är komplex och det är många organisationer. Landstingen och 

huvudmännen är fristående. Om vi vill påverka dem så måste vi göra det via SKL som i 

de här överenskommelserna eller genom en myndighet. Vi kan inte gå direkt till lands-

tingen. Det vi kan göra är att ta del av rapporter och förbättra oss men det kommer all-

tid upp saker i uppföljningar som visar på förbättringsmöjligheter och det är just Vår-

danalys och Socialstyrelsen som lyfter dem. Det är därför vi har dem.” (Tjänsteman på 

Socialdepartementet) 

 

Regeringens proposition stämmer i stora delar överens med kommittébetänkandets förslag. Genom 

att lagstadga vårdgarantin skulle tydliga gränser utformas för hur tillgängligheten kunde förbättras 

och vilka rättigheter patienten skulle ha i hälso- och sjukvården. Regeringen angav dock att vårdga-

rantin inte enbart skulle stödja sig på lagreglering utan utveckling och stimulans av tillgänglighet 

skulle genomsyra arbetet. Den prestationsbaserade modellen, med andra orden Kömiljarden, ansågs 

vara ett prioriterat arbetssätt i detta arbete. Vidare skulle överenskommelser mellan staten och SKL 

fortsätta användas för att utveckla ersättningssystemet som Kömiljarden utgick från samt för att 

hitta nya sätt att utveckla tillgängligheten. Tidsramar skulle kunna skärpas och förbättringar av 

vårdgarantin skulle uppnås genom detta samarbete. Regeringen föredrog ett flexibelt arbetssätt när 

det gäller vårdgarantin i syfte att stärka utvecklingen av tillgängligheten. Regeringen såg överens-

kommelser med SKL som ett sådant fungerande, praktiskt verktyg som ska gå före detaljreglering i 

lag. Propositionen redogör även för den första överenskommelse om Kömiljarden som regeringen 

slutit med SKL och som planerades sträcka sig till 2012 i den utformning som fanns till hands när 
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propositionen om en förbättrad vårdgaranti skrevs. En vidare avsikt med överenskommelsen om 

Kömiljarden skulle vara att den uppmuntrade till att använda ännu kortare tidsramar än de nation-

ella för att öka regionernas möjligheter att uppnå högre mål än de uppsatta.156 

 

Kommittébetänkandet Patientens rätt som sedan ledde till regeringens proposition om en förbättrad, 

lagreglerad vårdgaranti behandlades i Socialutskottets betänkande Stärk ställning för patienten. Ett 

centralt och konkret sätt att åstadkomma en bättre tillgänglighet inom vården var det nya prestat-

ionsbaserade systemet med en miljard kronors extra resurstillskott som skulle råda bot på hälso- och 

sjukvårdens tillgänglighetsproblematik. Denna Kömiljard skulle stimulera landstingens arbete med 

vårdgarantin som nu skulle bli en gällande lag jämfört med den tidigare situationen där vårdgarantin 

i helhet byggde på en överenskommelse mellan staten och SKL. Betänkandet betonade därför att 

syftet med överenskommelserna mellan SKL och staten bättre skulle uppnå en konkret verkan om 

vårdgarantin byggde på lagstiftning. I den tidigare icke-lagstadgade vårdgarantin som många 

gånger byggde på en återkommande överenskommelse fanns det inga konkreta åtaganden som reg-

ionerna skulle leverera gentemot patienten och således stannade ambitionerna på den centrala nivån 

mellan staten och SKL. Överenskommelser utan en rättslig grund föreföll svaga utifrån styrnings-

perspektivet samtidigt som starkt samförstånd samlades via SKL gentemot staten. De lokala förhål-

landena i regionerna och möjligheter att utveckla verksamheten mot överenskomna mål ansågs som 

konsensusskapande även om det inte fanns formella krav som skulle illustrera partsverkan, alltså 

vilka åtaganden parterna förband sig till att fullfölja.157 

	

5.2.3 Formellt beslutsfattande 

Det rådde en förhållandevis stark konsensus om vårdgarantiförslaget i riksdagsdebatten. Endast två 

reservationer och ett yttrande lades till i riksdagsprotokollet.158 Åtgärder som skulle förbättra till-

gängligheten i vården sågs som önskade långt över partigränserna. Oppositionspartierna instämde i 

stora delar av förslagets innehåll men hävdade att vårdgarantin skulle behöva inkludera tydligare 

beskrivningar om hur personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik skulle få den vård 

som de behöver utifrån deras egna förutsättningar.159 

 

                                                
156 Regeringens proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt, s. 42 och 44. 
157 Socialutskottets betänkande. Stärk ställning för patienten 2009/10: SoU7, s. 13. 
158 Riksdagens protokoll 2009/10:94, s. 3-4. 
159 Ibid, s. 4, 8 och 14. 
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Båda reservationerna kom från Vänsterpartiet som ansåg att förslaget som sådant är välkommet och 

viktigt men att missbruksproblematik och personer med psykiska sjukdomar inte i en tillräcklig 

omfattning nämns eller omfattas av reformen. Alliansregeringens förslag ansågs inte ta hänsyn till 

dessa patienters rättigheter eller möjligheter att ta del av vården. Vidare ville Vänsterpartiet ge So-

cialstyrelsen i uppdrag att utvärdera akutsjukvården och den nationella vårdgarantins inverkan på de 

äldre patienternas situation. Därutöver önskade partiet att Socialstyrelsen utför en genusanalys av 

den gällande patientlagstiftningen.160 Socialdemokraterna välkomnade i sin tur reformen och såg 

reformer som stärker patientens ställning som nödvändiga. Partiet skrev ett yttrande tillsammans 

med Miljöpartiet som betonade vikten av att vårdgarantin skulle få en särskild reglering om vård- 

och behandlingsgaranti för att lagstiftningen skulle bli komplett och att den skulle inkludera en vik-

tig målgrupp, som personer med missbruksproblematik.161  

	

Allianspartierna (Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna) yrkade bifall till för-

slaget. Dessa partier ansvarade även för propositionen.162 Centern och Kristdemokraterna betonade 

Kömiljardens betydelse som en morot i vården och ett nytt arbetssätt för at kapa köerna. Denna 

satsning skulle nu kompletteras av en lagstadgad vårdgaranti.163  Synsättet som regeringspartierna 

hade överensstämmer med SKL:s lednings mening om att Kömiljarden hjälper till att förbättra till-

gängligheten i vården.164 Det fanns inga politiska konfliktytor i frågan mellan SKL och regeringen 

utan både regeringspartierna och SKL välkomnar den lagreglerade vårdgarantin tillsammans med 

Kömiljarden.165 

 

5.2.4 Implementering och utvärdering 

Statens styrning av hälso- och sjukvården bygger i en växande omfattning på överenskommelser. 

Riksrevisionen granskade statens användning av styrmedlet överenskommelser i en gransknings-

rapport 2014. Riksrevisionen har analyserat bland annat överenskommelsen om Kömiljarden i 

granskningen. Överenskommelser anses vara mycket användbara utifrån statens perspektiv då de är 

flexibla och kostnadsmässigt effektiva. De är dessutom ett konkret sätt att avhjälpa brister i ett spe-

cifikt problemområde. Kraven som staten ställer kan detaljeras genom överenskommelser och på så 
                                                
160 Ibid, s. 4-5. 
161 Ibid, s. 8. 
162 Regeringens proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten, s. 38. 
163 Riksdagens protokoll 2009/10:94, s. 6 och 13. 
164 Allehanda, Hellre ”kömiljard” än tomma ord. 
165 Regeringens proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten, s. 38. 
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sätt kopplas ihop med ekonomisk stimulans, vilket förefaller förmånligt och välfungerande ur sta-

tens perspektiv. Överenskommelser förekommer mestadels i styrningen av regionernas uppgifter i 

synnerhet i hälso- och sjukvården och omsorg. Överenskommelserna som styr kommunernas verk-

samhet är färre till antalet. Trots detta är överenskommelserna inte problemfria. Frivilligheten är 

både en möjlighet och en svårighet för regionerna och SKL. Det är alltså svårt att tacka nej till en 

överenskommelse då den formella frivilligheten möjliggör att staten inte behöver finansiera nya 

uppdrag som stipuleras i form av en överenskommelse.166 

 

 I och med ett ökat antal överenskommelser har även aktörernas roller genomgått en förskjutning, i 

synnerhet de statliga. Regeringen är mycket mer operativ idag medan Socialstyrelsen har flyttat sig 

mot ytterkanten. Socialstyrelsen har fått det svårare att verka vid uppföljningar då den inte lika ak-

tivt deltar i arbetet med överenskommelserna och inte är involverad i dialogen på samma sätt som 

SKL och Socialdepartementet. SKL:s roll är däremot problematisk på flera sätt då SKL egentligen 

har dubbla roller: SKL är en intresseorganisation inte en myndighet, och genom överenskommelser 

fungerar SKL som beställare och utförare samt bedömare av de uppnådda resultaten exempelvis vid 

fördelning av statsbidrag till kommuner och regioner. Dessa statsbidrag utgör även en finansie-

ringskälla till SKL:s egen verksamhet. Riksrevisionen ser dessa dubbla roller som skadliga för 

SKL:s förtroende i framtiden.167 

 

Kömiljarden var en av de långvariga överenskommelserna vars karaktär har blivit institutionaliserad 

enligt vissa regioner som syftar på Kömiljardens upplägg, ersättningsmodell och belopp som bygg-

de på samma, återkommande struktur som användes under hela Kömiljardens existens. Det fanns 

även kontaktytor exempelvis SKL:s nätverk som hade tillgång till information som hjälpte region-

erna att förstå avsikterna med eventuella förändringar kring Kömiljarden och där besluten kunde 

förankras för att SKL kunde teckna avtalen för regionernas räkning.168 SKL företräds av sin verk-

ställande direktör och regeringen av Socialdepartementets statssekreterare när överenskommelsen 

undertecknas. Utöver den formella påskriften beslutar regeringen och SKL:s styrelse i frågan. Varje 

överenskommelse beredas och förhandlas i en egen process även Kömiljarden. Överenskommelsen 

följs upp i dialog mellan Socialdepartementet och SKL. I samband med uppföljningen diskuteras 

                                                
166 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården s. 9, 17 och 28 
167 Ibid, s. 9, 17 och 28. 
168 Ibid, s. 53. 
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hur prioriteringar och inriktningar bör se ut och hur samordningen ska gå till. I arbetet med Kömil-

jarden hade SKL en samordnare med ansvar för överenskommelsens samordning.169 

 

Det finns vissa detaljer i överenskommelser som inte går att finna svar på bland annat hur summan, 

en miljard kronor, i Kömiljarden har fastställts. Det kan hittas stöd i en tidigare överenskommelse 

inom vården som omfattade en miljard kronor för att motivera valet av summan men mycket av 

parternas övriga intentioner vid förhandlingsbordet kommer inte fram i den granskningen som Riks-

revisionen gjorde. En annan genomgående aspekt som är koppad till SKL:s roller är förhandlingslä-

get vid överenskommelser. SKL förhandlar dels för regionernas räkning dels för sig själva men 

först och främst ska SKL representera regionernas intressen i förhandlingarna. Det finns den teore-

tiska möjligheten att stå utanför överenskommelsen, vilket praktiskt taget inte tillämpas utan områ-

den där överenskommelser träffas anses vara relevanta som sådana. Dessutom innebär de alltid ex-

tra medel som gärna tas emot av regionerna och därför är lockande. Överenskommelser tycks vara 

fördelaktiga samtidigt som SKL inte vill att staten styr regionerna i detalj och ska därför motverka 

för hård styrning av sina medlemmar. I SKL:s egna nätverk är detta ett av de starkaste budskap som 

regionerna själva poängterar som viktigt för SKL. Detta är samtidigt en grundläggande del i SKL:s 

arbete med intressebevakning.170 

 

Att SKL sitter på dubbla stolar har noterats även av SKL:s egen organisation. Handläggare och 

andra tjänstemän på SKL menar att SKL:s roll är svårhanterlig och tvetydig. SKL agerar beställare, 

utförare, kravställare och samordnare när det gäller överenskommelser. På grund av de omfattande 

rollerna har Statskontoret tidigare kritiserat förfarandet där SKL utvärderar sina egna överenskom-

melser. Det är heller inte problemfritt att SKL delar ut statsbidrag enligt sin egen bedömning. Stats-

bidragen som staten betalar ut i samband med överenskommelser är dessutom en lika viktig in-

komstkälla för SKL:s ekonomi som medlemsavgifterna, som SKL debiterar kommunerna och reg-

ionerna. Därför förefaller möjligheten att tacka nej till en överenskommelse som teoretisk även om 

SKL ska avgöra i varje enskilt fall hur det ska delta i styrningen av hälso- och sjukvården.171 Stats-

bidragen som används kopplat till överenskommelserna inom hälso- och sjukvården har blivit 

                                                
169 Ibid, s. 26 och intervju med en tjänsteman på SKL. 
170 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården s. 29. 
171 Ibid, s. 70. 
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mycket mer frekventa och används inte längre som enstaka åtgärder. De har alltså blivit ett inslag 

som kännetecknar statens styrning av regioner.172 

 

I fallet Kömiljarden har utvärderingen av den årligt förnyade överenskommelsen mellan 2009-2014 

gjorts av Socialstyrelsen som har valt att begränsa sig till att utvärdera och följa upp. Socialstyrel-

sen har inte velat delta i möten som Socialdepartementet haft med SKL. Detta har samtidigt bidragit 

till en något otydlig rollfördelning där Socialstyrelsen har tagit en tillbakalutad roll och där SKL 

och Socialdepartementet har en nära kontakt med varandra som utformar innehållet och målen i 

överenskommelserna. Då Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet inom hälso- och sjukvården 

som utvärderar insatser och överenskommelser samt ger föreskrifter om hälso- och sjukvården ver-

kar det svårförståeligt att överenskommelsernas krav ibland läggs på en lägre nivå än myndighetsfö-

reskrifterna. Socialstyrelsens utvärdering blir då ännu svårare då den inte aktivt deltar när överens-

kommelserna skrivs och därför kan överenskommelserna innehålla villkor som inte alltid stämmer 

överens med regler och rekommendationer som är framtagna av Socialstyrelsen. Detta kan skicka 

blandade signaler till regionerna som belönas för viss prioritering, samtidigt som viss lagreglering 

möjligen prioriteras mindre och därför inte genererar extra medel.173 SKL:s roll och inflytande 

framgår även av intervjun med en tjänsteman vid Socialstyrelsen som anser att SKL:s roll är unik 

och speciell. SKL:s dubbla roller anses vara problematiska: 
 ”Vi har lite irriterat konstaterat att SKL får uppdrag som egentligen skulle vara myn-

dighetsuppdrag. Jag som byggde upp väntetidsdatabasen har alltid haft inställningen 

att den inte ska ligga på SKL, utan den ska ligga på en myndighet som är fristående. 

Det är inte vettigt att en verksamhet utvärderar sig själv utan det måste också vara 

oberoende uppgifter och där har vi ett bekymmer. Det har varit från statens sida be-

gränsat med uppföljning av SKL:s verksamhet. Medborgarna borde få mer oberoende 

insyn i verksamheten. Vi har hela tiden hävdat att den här väntetidsdatabasen, den är 

väl bra för sitt syfte men det är ändå en begränsad bild som man får och att den finns 

inom ramen för en arbetsgivarstyrd organisation. Det verkar inte som att staten förstår 

och reagerar. Vi på Socialstyrelsen har inte en enda siffra på primärvården. Vi har 

försökt få departementet att ta i den frågan. Det har varit utredningar men det går ald-

rig hela vägen.” (Tjänsteman på Socialstyrelsen) 

 

Tjänstemannen på Socialstyrelsen beskriver SKL som en politisk organisation men även som en 

arbetsgivarorganisation. Utöver den politiska organisationen finns det en tjänstemannaorganisation 

                                                
172 Ibid, s. 70. 
173 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 69 och 70. 
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inom SKL som arbetar med liknande myndighetsuppdrag som Socialstyrelsen. Ett konkret exempel 

på ett sådant är väntetidsdatabasen: 

”SKL är en politisk organisation och en arbetsgivarorganisation med en politisk sty-

relse. Regeringen och SKL har haft sina politiska diskussioner kring Kömiljarden. Se-

dan har SKL en tjänstemannaorganisation som jobbar för samordning och samverkan 

kring vissa frågor. Det här med väntetider har varit en fråga som man då har byggt 

upp en organisation med landstingen kring. På samma sätt som vi har gjort så utvärde-

rar SKL också. SKL har dessutom väntetidsdatabasen. SKL jobbar för att förse lands-

tingen med bra beslutsunderlag och de tittar också på hur allt fungerar inom vården 

bland annat väntetiderna.” (Tjänsteman på Socialstyrelsen) 

 

Kömiljarden beskrivs som en politisk fråga och initiativ. De tidigare motsvarande överenskommel-

serna har varit mer utvecklingsinriktade än rent politiska. I och med detta har Socialstyrelsens roll 

kopplat till överenskommelserna förändrats. Socialstyrelsen fick en mer utvärderande roll, något 

mer på sidan än i de tidigare processerna: 
”Landstingen har varit vana vid att få statligt bidrag, statliga pengar för utveckling 

inom hälso- och sjukvården då man hade Dagmarförhandlingar mellan departementet 

och SKL. Där kanske vi var mer involverade faktiskt. Det var inte alls så mycket politik 

då. Det var mer statliga utvecklingspengar så att säga. Det var statliga utvecklings-

pengar för att bygga upp en väntetidsdatabas tillsammans mellan Landstingsförbundet 

och Socialstyrelsen. Det fanns tidigare den typen av pengar men när det kommer till 

det här initiativet Kömiljarden då var det ren politik i den här reformen. Det var helt 

annat än långsiktig utveckling.” (Tjänsteman på Socialstyrelsen)  

 

Överenskommelsen som Kömiljarden förhandlades fram mellan SKL och staten. Samråd är ett av 

arbetssätten som användes kopplat till Kömiljarden. Socialstyrelsen deltog inte i detta arbete och 

var allmänt kritisk till Kömiljarden i sin uppföljning: 
”Deras roll har varit betydligt mer aktiv i Kömiljarden än vår roll. Man har samråd 

mellan SKL och departementet men vi är aldrig med i de diskussionerna utan vi har 

enskilda diskussioner med departementet om vårt uppdrag och om vad vi ska göra. Vi 

har samarbete med SKL kring uppföljning och underlag men det är på tjänstemanna-

nivå då. Vi befinner oss i en organisation som är mer vetenskapligt kunskapsbaserat 

tveksam till om det här initiativet har varit positivt om man nu försöker lägga in alla 

möjliga aspekter i det, inte bara väntetider utan andra aspekter. SKL befinner sig i en 

organisation där Kömiljarden ska vara någonting som de ska understödja. Så det är 

klart att det blir andra infallsvinklar.” (Tjänsteman på Socialstyrelsen) 
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SKL:s samlade bild på situationen och utmaningarna i de olika regionerna ger staten kunskap och 

förståelse för frågor som staten annars inte har insyn i. Genom SKL har staten en god tillgång till 

information när det gäller kommuner och regioner. SKL är en viktig länk och medlare i relationen 

mellan det lokala och staten. Dess ställning kan uppfattas som privilegierad: 
”SKL har ett mycket närmare samarbete med landstingen än vad vi har. Vi får via SKL 

en bättre bild av situationen, man får utvärdera den bilden, men ändå, vi får en bild av 

verkligheten via deras rapporter som vi annars inte har möjlighet att få. Vi ska inte 

lägga oss så mycket i hur regionerna/landstingen styrs. Vi ska titta på om de uppfyller 

kraven som finns i lagstiftningen. SKL har även väldigt mycket egna förbättrings-

/utvecklingsarbeten tillsammans med regionerna. (Tjänsteman på Socialstyrelsen) 

   

Den intervjuade personen på Socialstyrelsen instämmer med Statskontorets och Riksrevisionens 

utvärderingar och granskningar som menar att SKL:s roll och inflytande ter sig komplicerade samt 

att SKL sitter på dubbla stolar. SKL betraktas ha en privilegierad roll i jämförelse med andra intres-

seorganisationer: 
”Både Statskontoret och Riksrevisionen utvärderade SKL:s roll och de pekade på den 

här problematiken kring att det faktiskt är en politiskt styrd organisation som också är 

en arbetsgivarorganisation som ibland hanteras som en myndighet. Man lägger upp-

drag på SKL. Det är lite problematiskt. Jag brukar ibland lyfta det här om man skulle 

bete sig så här mellan regeringen och Svenskt Näringsliv. Det är precis samma relat-

ion egentligen. Jag tror inte att man gör det inom de delarna i politiken som handlar 

om näringslivet utan det är en mycket speciell situation mellan staten och SKL.” 

(Tjänsteman på Socialstyrelsen) 

 

Samverkan med SKL är en etablerad del i uppdragen som Socialstyrelsen får från regeringen. Kon-

takten mellan SKL och Socialstyrelsen är informell samverkan, vilket tycks förekomma inom hälso- 

och sjukvården: 
”Det står alltid i våra uppdrag att vi ska samverka med SKL, vi ska samverka med 

andra myndigheter på det här området och patientorganisationerna och landstingen.” 

(Tjänsteman på Socialstyrelsen) 

 

SKL administrerar och ansvarar för en mängd register som rör sig om hälso- och sjukvården på 

olika sätt exempelvis väntetidsdatabasen. Dessa register kan ses som myndighetsuppdrag som 

egentligen skulle tillhöra en myndighet som Socialstyrelsen:  
”En annan sak som man kan peka på är de här kvalitetsregistren som innehåller väl-

digt mycket viktig information för utvärdering. De är bra på alla sätt utom att de finan-

sieras med offentliga medel och har fått jättemycket statligt bidrag men ändå är otro-
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ligt självständiga och de ligger på SKL. Det blir ännu mer dubbelarbete för oss att 

samla in information på andra håll. Det där är en myndighetsuppgift. Vi har uppgiften 

att kvalitetssäkra de här kvalitetsregistren så vi är inte helt utanför men ändå”. (Tjäns-

teman på Socialstyrelsen) 
 

Relationen och uppgiftsfördelningen mellan SKL och Socialstyrelsen är problematisk. SKL tar del 

av myndighetsuppdrag, som Socialstyrelsen anser, tillhör en myndighet: 
”Jag har hört från andra håll att det här är lite knöligt att SKL inte riktigt förstår vår 

roll och vårt behov och sedan lägger staten en myndighetsroll på SKL.” (Tjänsteman 

på Socialstyrelsen) 

 

Den intervjuade tjänstemannen på SKL anser att väntetidsdatabasen som fyllde en viktig funktion i 

inrapporteringen av regionernas uppnådda väntetider kopplat till prestationskraven i Kömiljarden 

har varit en lyckad satsning och att databasen fortfarande ligger på SKL anses också vara positivt. 

Trots kritiken från olika håll anser SKL att det fungerar bättre att SKL ansvarar för databasen, istäl-

let för att en myndighet ska göra det: 
”Det är fantastiskt. Det är kanske typiskt svenskt att göra så här men väldigt fram-

gångsrikt. En förutsättning för att väntetidsdatabasen ska vara så framgångsrik. Lä-

karförbundet och sjukhusläkare skriver ofta att SKL som är en intresseorganisation 

använder väntetidsdatabasen för att kontrollera. Om syftet var att kontrollera, det är 

som att vi skulle äga polisen. Syftet har inte varit det utan syftet var väldigt tydligt från 

början med vårdgarantin och väntetidsdatabasen, alltså att utveckla vården.” (Tjäns-

teman på Socialstyrelsen) 

 

Initiativet till Kömiljarden var politiskt men det byggde även på regionernas behov och problem 

med vårdköerna som tjänstemannen på SKL beskriver det. Den politiska färgen som aktörerna de-

lade har spelat en roll i processen menar intervjupersonen: 
”Då tyckte man att det hände ingenting inom vården. På den tiden var det Henrik 

Hammar, en moderat från Skåne, ordförande i sjukvårdsdelegationen som diskuterade 

hur vi ska få mer fart på väntetiderna. Och då kommer Göran Hägglund från statens 

sida med ännu mer fart. Då utspann sig en idé att man kanske skulle kunna dela ut pre-

stationsbaserade statsbidrag. Det här var naturligtvis ett politiskt initiativ. Det var ett 

samarbete mellan Henrik Hammar från Skåne som satt i sjukvårdsdelegationen, mode-

raten Anders Knape som var ordförande hos oss på SKL och Alliansregeringen. Det 

var en ganska stor samstämmighet utåt sett här på SKL, det var inga politiska strider.” 

(Tjänsteman på SKL) 

 



 

 60 

 

Tjänstemannen på SKL menar att SKL:s roll inte är förenlig med en myndighetsroll utan SKL:s roll 

är operativ. SKL löser problem som Socialstyrelsen inte gör i sin verksamhet. SKL:s roll är inte 

problematisk utan det finns ett mervärde i SKL:s roll och inflytande: 
”Väntetidsdatabasen har utvecklats för att vi på SKL är snabba på att göra saker. Om 

Socialstyrelsen hade gjort det så skulle det ha tagit flera år. Då skulle det ha blivit en 

forskningsdatabas och dessutom är Socialstyrelsen mån om sina data. För oss är det 

viktigt att få in siffrorna så snabbt som möjligt så att man kan styra, att man kan se 

förändring i vården. Det är en helt annan roll. Det är ett stöd till verksamhetsutveckl-

ing, att man kan detektera behov och brister. Om det ser förfärligt ut måste vi ta tag i 

det. Det är därför SKL är finessen i det hela.” (Tjänsteman på SKL) 

 

I SKL:s uppdrag ligger att representera kommuner och regioner på ett sätt som gör att de känner sig 

hörda och sedda, det vill säga att driva frågor som SKL:s medlemmar anser som relevanta. Samti-

digt måste SKL förankra och få igenom besluten som staten vill styra den subnationella nivån med: 
”Vi måste se till att vi förtjänar förtroendet här, att vi möjliggör saker och ting som 

landstingen inte skulle kunna göra själva. Så därför måste vi ligga i topp, vi måste göra 

saker och ting och göra det i deras intresse men vi kan samtidigt inte säga hur det ska 

vara och det kan vara ett bekymmer eftersom vi inte kan tvinga dem.” (Tjänsteman på 

SKL)  

  

Det råder en delad syn på Kömiljarden internt inom SKL som officiellt sett motsätter sig riktade 

statsbidrag, även prestationsbaserade. Det fanns inom SKL både de som välkomnade överenskom-

melsen men även de som bedömer högre effektivitetsmål kopplade till extra medel som fel priorite-

ring. Trots att SKL utåt sett såg Kömiljarden som en positiv satsning fanns det olika meningar i 

SKL:s organisation kring Kömiljarden. Detta är svårigheten i SKL:s roll då SKL ska få olika intres-

sen att gå ihop: 
”Officiellt sett säger SKL nej till prestationsbaserade statsbidrag men eftersom verk-

samheterna på SKL består av människor som ska leda och styra på olika sätt så fanns 

det olika meningar kring Kömiljarden. Därför kan man säga att en hälso- och sjuk-

vårdsdirektör som ansvarade för sjukvårdsproduktionen välkomnade Kömiljarden men 

en verksamhetschef på SKL inte gjorde det. Man kan jämföra Kömiljarden med el-

cyklar, också en väldigt riktad satsning. De som gillar elcyklar får plötsligt utrymme 

att inte bara köpa en elcykel billigt med en subvention från staten utan de får också 

chansen att prata om vikten av elcyklar. Men för de som inte är intresserade av el-

cyklar är det ganska värdelöst därför att de inte får pengarna från staten. Och så är 

det lite också med Kömiljarden. Alla är inte intresserade av prestation och ser inte be-

hov av det.” (Tjänsteman på SKL) 
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Det framgår tydligt av intervjusvaren att staten använder överenskommelser som styrmedel. Inne-

hållet i de överenskommelserna kan uppfattas som vaga och öppna, vilket kan fungera som ett sätt 

för staten att kunna förankra besluten genom SKL bland regionerna. SKL fungerar som ett slags 

medlare i de överenskommelserna: 
”Regeringen säger till oss att vi ska ha den här överenskommelsen nu och den är oftast 

väldigt fluffigt skriven. Regeringen kommer till oss på SKL och hoppas att när den är 

lite lagom fluffig så kan den ändå ge frihet åt landstingen och landstingen tackar alltid 

ja till överenskommelserna. Det är alltså inte ett motsatsförhållande mellan SKL och 

staten utan staten och politiken uppnår det som de önskar genom att locka in lands-

tingen med pengar och sedan finns SKL på vägen för att hålla ihop landstingen som är 

väldigt självständiga men vi drar dem mot gemensamma mål.” (Tjänsteman på SKL)  

 

SKL:s roll och inflytande beskriver intervjupersonen som ett förtjänat mandat någonstans mellan 

kommunerna och landstingen å ena sidan och staten å andra sidan. Det finns även en flexibilitet, ett 

friare handlingsutrymme, i rollen som inte bygger på statliga eller regionala uppdrag. SKL:s roll är 

inte problematisk eller dubbel då SKL har en friare, obunden roll som landstingen eller staten inte 

har: 
”Om man jobbar statligt så är det tydligt att då ska man utföra det staten önskar. Job-

bar man på ett landsting så är det precis på samma sätt. Det finns en förvaltning, det 

finns bestämda uppgifter. Om du tittar på SKL så finns det ingenting som reglerar vad 

vi ska göra. Många medarbetare på SKL kommer från landstingen eller kommunerna 

och de har kvar kontaktytorna. När hälso- och sjukvårdsdirektörerna och landstingsdi-

rektörerna sitter här, hemma kan de inte gå ut och säga saker, men SKL kan göra det 

och bereda. Så vi är lite i vakuum. Därför får vi ett väldigt stort förtroende från staten 

och Socialstyrelsen, exempelvis databasen. Vi får det även från landstingen. Jag menar 

att vi måste förtjäna förtroendet. Regeringen måste se att den har nytta av det här, 

landstingen måste se att det här är en framgångsrik väg så därför är SKL en organisat-

ion som anpassar sig. Den får mandatet av omgivningen.” (Tjänsteman på SKL) 

 

Intervjupersonen menar att SKL:s förtroende är något som SKL har förtjänat och därför är deras 

verksamhet under ständig kontroll. Om SKL fortsätter att leverera goda resultat får det fortsätta ingå 

överenskommelser med staten. SKL har även kunskap och insyn i kommuners och regioners arbete 

och utmaningar som staten inte har men som den vill få tillgång till: 
”Socialstyrelsen har granskat överenskommelserna varje år. Socialstyrelsens uppgift 

är att granska. Det är därför jag säger att förtjäna förtroende. Här vet vi hur det är i 

Blekinge. Vi får inte gå in i landstingen men vi får stödja dem med de förutsättningar 

som finns. Det är en väldig styrka i vår roll förutsatt att vi är kloka som äger möjlig-

heten att jobba på det här sättet. Det är dessutom så att landstingen är helt självstän-
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diga och kommunerna, vill de så kan de bara säga nej och jobba på sitt eget sätt. De 

kan gå med på statsbidragen men de förbinder sig egentligen inte att göra något. Det 

är ovillkorade medel. Alltså om de har en egen agenda så kan de köra på den precis 

som det har varit i det landstinget.” (Tjänsteman på SKL) 

 

5.3 Resultatanalys 

SKL:s två huvudsakliga intressefrågor påverkar hur SKL bedriver sitt arbete i de studerade besluts-

processerna. SKL:s huvudsakliga intressefrågor, dels att försvara kommuners och landstings själv-

bestämmande dels att jobba för att minska statlig detaljstyrning och administration är närvarande i 

båda fallen. SKL:s agenda härstammar i en stor omfattning från behov och önskemål som kommu-

ner och regioner har indikerat i SKL:s olika nätverk. Å andra sidan kan SKL:s politiska styrelses 

roll inte bortses från då den jobbar för att påverka regeringen och staten på olika sätt och på så sätt 

utveckla välfärden i kommuner och regioner. 

 

Att diskutera frågan om den politiska ledningens betydelse på regeringsnivån respektive i SKL:s 

styrelse när det gäller utformningen av SKL:s politik är väsentlig. Vad gäller frågan om lärarlegiti-

mationen är det något svårare att besvara huruvida SKL:s förhållningssätt har en politisk koppling 

till regeringspolitiken medan i frågan om Kömiljarden i hälso- och sjukvården tycks det finnas en 

samstämmighet i SKL:s och regeringens syn samt hur förslaget har utformats. En synlig skillnad 

mellan hälso- och sjukvården och skolan är styrningen från statens sida. Skolan styrs i detalj bland 

annat genom riktade statsbidrag och detaljerad lagstiftning medan överenskommelser inte används i 

styrningen.  

 

Trots kommunalt självbestämmande och kommunalt huvudmannaskap när det gäller skolan tycks 

staten sätta ramarna för flera av kommunernas uppgifter och ansvarsfördelning av uppgifterna ex-

empelvis lärarlegitimationen. Inom hälso- och sjukvården används något mjukare styrmedel som 

under en lång tid har handlat om överenskommelser som utgår från att staten finansierar särskilda 

satsningar exempelvis inom tillgänglighet som regioner då förbinder sig till att arbeta för.  

 

Granskningarna genomförda av Statskontoret och Riksrevisionen samt de genomföra intervjuerna 

tyder på att staten i en växande omfattning styr genom överenskommelser inom hälso- och sjukvår-

den som ställer kommuner och regioner inför svåra val. Dessa val övervägs av SKL som oftast ver-
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kar tacka ja till överenskommelser då dessa genererar resurstillskott till SKL:s egen verksamhet och 

kommuners och regioners välfärdsproduktion. 

 

Komplexiteten i SKL:s roller och inflytande framgår av de granskningar och offentligt tryck som 

har studerats samt av de intervjuer som har utförts i studien. SKL deltar i offentligt beslutsfattande 

bland annat genom de institutionaliserade och formella påverkanskanalerna såsom remiss- och 

kommittéväsendet i båda beslutsprocesserna. I de studerade beslutsprocesserna är SKL en remissin-

stans som uppmanas lämna ett yttrande och oftast lämnar SKL ett remissyttrande. Därtill tenderar 

SKL att bjudas in till samråd och att medverka som sakkunnig, expert eller annan typ av sam-

rådspart i kommittéarbetet, i synnerhet i olika SOU-kommittéer. Utöver dessa mer formella intres-

segruppsroller som SKL tar del av i likhet med flera andra intresseorganisationer förekommer det 

en del roller som inte bygger på någon formell garanti eller rättighet som skulle deklarera SKL:s 

närvaro och medverkan i beslutsprocessen.  

 

När det gäller den offentliga beslutsprocessen om Kömiljarden har SKL medverkat som beställare, 

utförare, resultatbedömare och utvärderare. Dessutom har SKL varit samordnare för den nationella 

väntetidsdatabasen som har legat till grund för inrapporteringen av väntetiderna. Dessa olika roller 

är svårhanterliga då SKL är en intresseorganisation men inte en myndighet, vilket kan innebära att 

SKL försätter sig i en situation där det å ena sidan tillhör den offentliga styrapparaten och å andra 

sidan är en intresseorganisation som företräder kommuner och regioner och konkurrerar mot andra 

intresseorganisationer såsom lärarförbunden.  

 

Även internt inom SKL finns det en form av dubbelhet som är komplex att förstå. SKL ska nämli-

gen samla sina medlemmar, Sveriges kommuner och regioner, på ett och samma ställe och sedan 

förankra de statliga besluten hos medlemmarna, samtidigt som medlemmarna ställer krav på SKL 

för att det ska bedriva frågor som anses gynna kommuners och regioners ställning, lyfta fram deras 

behov samt gynna dem i utvecklingen av välfärden. Då medlemmarna ska styra och påverka inrikt-

ningen i SKL:s arbete är det ibland svårt att förstå vem som styr över SKL:s agenda och intressebe-

vakning, speciellt med hänsyn till att SKL opereras av en omfattande tjänstemannaorganisation som 

formellt sett styrs av den politiska styrelsen. 

	

När det gäller beslutsprocessen om lärarlegitimationen är det tydligare att SKL och lärarförbunden 

fungerade som arbetsmarknadsparter. Frågan om lärarlegitimationen var mer arbetsgivarpolitisk 

och arbetsrättslig enligt SKL:s mening. SKL:s kritiska ställning till lärarlegitimationen kan dessu-
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tom förstås av dess förhållningssätt att försvara kommunernas lokala förutsättningar som skulle 

försvåras av en strikt behörighetsreglering. Trots att det finns inslag av att skydda kommunalt själv-

bestämmande och kommunernas ställning är det snarare de arbetsrättsliga frågorna som fick ett 

större fokus i SKL:s yttranden. Frågan om hur de obehöriga lärarna utan examen efter införandet av 

ett legitimationssystem skulle kunna stanna kvar i tjänsten rent arbetsrättsligt ansågs juridiskt svårt 

att tyda. Det fanns heller inte någon lösning för att kunna låta personer med examen men som inte 

hade ansökt om lärarlegitimation att stanna kvar i sin tjänst. SKL har även haft en administrativ roll 

i implementeringen av lärarlegitimationen tillsammans med Skolverket för att utbilda och informera 

lärosäten och huvudmän om lärarlegitimationssystemet samt ta fram stödsystem för huvudmännen. 

Denna roll tillhör egentligen en förvaltningsmyndighet men i likhet med Kömiljarden har SKL fått 

uppdrag som i vanliga fall ges myndigheter. 
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6.  Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras beslutsprocesserna om Kömiljarden och lärarlegitimationen 

i helhet utifrån de teoretiska perspektiven. I kapitlet besvaras även frågeställningarna, dras några 

slutsatser och ges ett förslag till vidare forskning. 

6.1 Inslag förknippade med korporatism kvarstår 

I Sverige finns det en lång tradition av att inkludera intresseorganisationer i offentliga beslutspro-

cesser. Trots att korporatismen inte längre existerar i den bemärkelsen som den gjorde ända till bör-

jan av 1990-talet kan det finnas likheter mellan det tidigare korporativa systemet och det nuvarande 

pluralistiska i hur staten förhåller sig till intresseorganisationer när den vill påverka inriktningen i 

styrningen och genomföra sin politik. Genom att bjuda in samhällsintressen i offentliga beslutspro-

cesser kunde staten ta del av flera nyttoaspekter bland annat att förankra politiska förslag hos intres-

seorganisationer och därmed underlätta att förslagen skulle leda till fastställda beslut, tillföra kun-

skap i policyprocessen som intresseorganisationer bidrog med samt skapa forum för samråd för att 

ge intresseorganisationer möjlighet at delta i offentligt beslutsfattande. Korporatismen brukar besk-

rivas som en samhällsordning som ger plats åt ett brett men stängt intressegruppsdeltagande där 

staten fungerar som ytterst ansvarig för att skapa ramar och former för hur beslutsfattandet ska gå 

till. Att involvera intresseorganisationer i ett demokratiskt, politiskt beslutsfattande ansågs i svensk 

kontext vara ett välfungerande komplement till den representativa, demokratiska möjligheten att 

påverka i synnerhet genom att rösta i val.174 

 

Den korporativa ordningen var så starkt sammanflätad med statens styrapparat att den hade utveck-

lat institutionella inslag. Remissförfarandet och kommittéväsendet associerades inte sällan med den 

svenska korporatismen. Trots att dessa två användes som mest intensivt under den korporativa peri-

oden i svensk politik är de båda två fortfarande kännetecknande som former för institutionaliserad 

och formell påverkan för intresseorganisationer.175 I de studerade beslutsprocesserna har det ingått 

flera delar där förslagen har beretts i kommittéer och sedan remitterats. SKL har verkat som remiss-

instans i båda processerna och SKL har även deltagit som expert i utredningen om vårdgarantin176 

och som samrådspart i utredningen om lärarlegitimationen177. Både remisser och kommittéer ingår i 
                                                
174 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 295. 
175 Ibid, s. 299. 
176 SOU 2008:127 Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning, se första sidorna. 
177 SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler, s. 67. 
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de institutionaliserade och formaliserade kanaler som staten har byggt för att tillgodose intresseor-

ganisationernas deltagande i offentliga beslutsprocesser. Dessa två institutioner utgör den formella 

stommen för intresseorganisationernas roll i offentliga beslutsprocesser.178 Oavsett den förändrade 

situationen med större inslag av nätverk och opinionsbildning genom olika kanaler, inte minst me-

dia och PR-byråer, kvarstår både remissförfarandet och kommittéväsendet som grundpelare i en 

postkorporativ kontext i Sverige.179 Även den maktutbytesprocess som fanns i den korporativa ord-

ningen med förhandlingar mellan staten och intresseorganisationer går att återfinna i dagens över-

enskommelser mellan SKL och staten. Det skulle därför kunna påstås att korporativa arrangemang 

än idag existerar i en viss omfattning och form i offentliga beslutsprocesser.180 

6.2 SKL:s komplexa roller 

De studerade beslutsprocesserna visar att SKL:s roll gentemot staten är etablerad på flera olika sätt. 

SKL anses vara en naturlig samtals- och samrådspart inom hälso- och sjukvården vars medverkan 

och uppdrag bland annat i genomförandet av målen i Kömiljarden som samordnare, som kravstäl-

lare och avtalspart i överenskommelserna181 med staten är sådana som ger bilden av att den etable-

rade kontakten och relationen till staten innebär ett slags privilegierad ställning där SKL tillgodogör 

sig flera olika påverkansarenor och sätt att påverka182. Detta framstår som tydligt i Kömiljarden där 

SKL:s insatser och ansvar har varit omfattande. Även i processen kring lärarlegitimationen beskrivs 

SKL som en central samrådspart men även som delaktig i implementeringen tillsammans med 

Skolverket. SKL:s påverkansmöjligheter förefaller vara större än en annan intresseorganisation 

skulle ha haft i en liknande situation i synnerhet i beslutsprocessen om Kömiljarden. Även intervju-

erna och granskningarna ger vid handen att SKL:s påverkansmöjligheter är unika och svårhanterliga 

samt att SKL får uppdrag som egentligen skulle tillhöra en förvaltningsmyndighet.183  

 

Utifrån intressegruppsperspektiv i ett postkorporativt samhällsskick framstår SKL:s roll som given. 

Det råder knappast någon oklarhet kring frågan om staten skulle samverka med SKL inom ett om-

råde som hälso- och sjukvården där både ansvaret och en stor del av produktionsmedel tillhanda-

hålls av regionerna. Det är således ett lockande område att försöka påverka från staten sida då de 
                                                
178 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 332. 
179 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 343. 
180 Ibid, s. 303. 
181 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 11. 
182 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 345. 
183 Intervju med en tjänsteman på Socialstyrelsen och Statskontoret, Överenskommelser som styrmedel, s. 24. 
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verkliga besluten inom vården i en mycket stor utsträckning tas av de ansvariga regionerna och inte 

av staten, men där det emellertid finns incitament att ändra eller påverka utvecklingen inte minst 

politiskt. Samtidigt är SKL tillsammans med sina medlemsregioner intresserade av resurser som de 

relativt enkelt kan erhålla från staten. I syfte att kunna påverka inriktningen som staten prioriterar 

eller att ändra styrningslogiken vill staten hitta sätt att samarbeta med SKL eftersom det har för-

mågan att medla detta till kommuner och regioner. Det ökande antalet överenskommelser särskilt 

inom hälso- och sjukvården är enligt flera utvärderingar och granskningar ett sådant styrmedel. 

Överenskommelser är ett mjukare styrmedel där utvecklingsinriktningen kan beskrivas något va-

gare och som egentligen inte är juridiskt bindande.184 Denna typ av samverkan mellan staten och 

LGAs verkar vara vanligt förekommande i det nya styrningslandskapet där nätverk och utbyte mel-

lan staten och den subnationella nivån blir allt vanligare.185 

6.3 Det svårmätbara inflytandet 

När det gäller SKL:s inflytande är det svårare att mäta och analysera huruvida SKL:s inflytande har 

varit reellt i de undersökta beslutsprocesserna. En omfattande och detaljerad kritik från SKL:s håll 

mot legitimationssystemet innebar inte att regeringen ändrade sig i frågan även om SKL var en av 

samrådsparterna och en viktig arbetsgivarrepresentant i frågan. Mycket i argumentationen kretsade 

snarare kring varför ett legitimationssystem inte skulle bli lyckat eller att det inte skulle leda till 

måluppfyllelsen om en högre kvalitet i skolan och bättre elevresultat. Inflytandet, alltså hur mycket 

SKL har påverkat utvecklingen i frågan förefaller svårt att mäta. Trots att denna typ av fallstudie 

syftar till att spåra och förstå hela beslutsprocessen i den verkliga kontexten kvarstår till viss del 

utmaningen att komma åt en del information som även enligt forskningen om intresseorganisation-

er, särskilt om LGAs, utgör en kunskapslucka.186 

 

Det informella inflytande som intresseorganisationer utövar är ett problemområde som kan orsaka 

att beslutsprocesser tappar legitimitet i statens beslutsfattande. Det är nämligen en begränsad öp-

penhet och transparens när det gäller nätverk och referensgrupper då mycket av nutida beslutspro-

                                                
184 Statskontoret. Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting, s. 36 och Intervju med en tjänste-

man på SKL och Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 44. 
185 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2-3 och Feltenius, David, Multi-Level Gov-

ernance as ’Post-Constitutional’ Politics, s. 304. 
186 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 347. 
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cesser innehåller inslag av nätverk och referensgrupper, vilket gör det svårare att mäta inflytande 

och hur strukturen i besluten skapades.187  

6.4 Betydelsen av nätverken och de informella kontaktytorna 

I de studerade fallen finns det inslag av informella kontaktytor. I processen kring Kömiljarden hade 

Socialdepartementet en löpande kontakt med SKL som innebar bland annat möten, förhandlingar 

och beredning. Dessa kontaktytor har en informell prägel och därför har allmänheten en begränsad 

insyn i processen.188 Den intervjuade tjänstemannen på Socialstyrelsen menar kritiskt att staten inte 

i tillräckligt stor omfattning granskar överenskommelserna och SKL:s arbete i allmänhet och där-

med är vetskapen om detaljerna i processen kring Kömiljarden något svag och ofullständig. Det är 

dessutom problematiskt att en intresseorganisation som har breda befogenheter och myndighetslik-

nande uppdrag granskar sig själv.189 Även i beslutsprocessen om lärarlegitimationen förekom mer 

informella nätverk nämligen referensgrupper där myndigheter, staten och SKL tillsammans med de 

lärarfackliga organisationerna hade en kontinuerlig kontakt med varandra. När det gäller dessa refe-

rensgrupper råder det en liknande informalitet och begränsad öppenhet kring vad frågorna handlade 

om och hur frågorna diskuterades samt vilka beslut som fattades. Den intervjuade tjänstemannen 1 

på Skolverket menar att förändringar som ansågs som väsentliga för implementeringen diskuterades 

i referensgruppen där SKL medverkade tillsammans med de lärarfackliga organisationerna. Refe-

rensgruppen fungerade som ett sätt att förankra förändringar bland de berörda intresseorganisation-

erna och diskutera och avväga olika synsätt när det gäller lärarlegitimationen.190  

 

I båda de studerade fallen hade SKL tillgång till nätverk och referensgrupper där staten tillsammans 

med berörda myndigheter diskuterade dels innehållet i en överenskommelse som syftade till att ut-

veckla hälso- och sjukvården, dels detaljer som möjliggjorde implementeringen av ett legitimat-

ionssystem i praktiken, vilket tycks överensstämma med de Widt och Laffins kriterier för att be-

döma LGAs, i denna uppsats SKL:s, inflytande.191 Som samrådspart och expert samt remissinstans 

hade SKL tillträde till statens beslutsfattande i de två tidigare faserna i beslutsprocessen, faststäl-

                                                
187 Ibid, s. 347. 
188 Intervju med en tjänsteman på SKL och med en tjänsteman på Socialdepartementet. 
189 Intervju med en tjänsteman på Socialstyrelsen. 
190 Intervju med tjänsteman 1 på Skolverket. 
191 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2. 
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landet av dagordningen och preciseringen av alternativen192. Därtill är SKL tydligt närvarande i 

implementeringsfasen193 i båda beslutsprocesserna som informerade, samordnade och tog fram 

stödmaterial och -system tillsammans med Socialdepartementet respektive Skolverket och Utbild-

ningsdepartementet när Kömiljarden och lärarlegitimationen skulle genomföras.194 

6.5 SKL som LGA 

Som de Widt och Laffin anger är många inslag i LGAs roll kopplade till access, det vill säga till-

gång, tillträde eller åtkomst till statens beslutsfattande. Tillträdet till det centrala beslutsfattandet är 

något som utmärker LGAs som intresseorganisationer. Detta tillträde till statens styrapparat är ett 

slags företräde som kan betraktas som att LGAs har en privilegierad ställning och roll som hybrida 

organisationer. De har förmågan att pendla mellan rollen som intresseorganisation i ett mer plural-

istiskt system där intresseorganisationer friare konkurrerar mot varandra om inflytande och delta-

gande, och rollen som en part i ett korporativt samhällssystem där staten sätter ramarna för intresse-

organisationernas inflytande och deltagande. Det framstår baserat på forskningen om LGAs och 

uppsatsens empiri som att SKL nuddar båda de berörda intressegruppssystemen, korporatismen och 

pluralismen. SKL är en samrådspart i kommittéutredningen om lärarlegitimationen, en förordnad 

expert i kommittén om Patientens rätt och en återkommande remissinstans i båda beslutsprocesser-

na.195  

 

I dessa processer delade SKL förvisso plats med bland annat patient- och lärarorganisationer, vilket 

tyder på att det finns inslag av en mer pluralistisk påverkansordning med ett antal berörda aktörer 

inbjudna. Utifrån den omständigheten ter sig SKL:s privilegierade position mindre självklar. Det 

mer korporativa inslaget som SKL har kan finnas i logiken i beslutsprocessernas andra delar. Detta 

handlar först och främst om överenskommelser som SKL ingår med staten där SKL, i likhet med 

andra LGAs, förhandlar fram överenskommelser där SKL garanterar att SKL:s medlemmar god-

känner innehållet i överenskommelsen.196  

 

                                                
192 Öberg, PerOla et al. I väntan på solnedgången, s. 38. 
193 Ibid, s. 38. 
194 Intervju med tjänsteman 1 på Skolverket och gruppintervju med två tjänstemän på Skolverket. 
195 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing teritorial diversity, s. 2. 
196 Ibid s. 2. 
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För att kunna ge staten en bekräftelse på att kommuner och/eller regioner godkänner innehållet i 

överenskommelsen ska SKL hantera ett klassiskt korporativt dilemma, det vill säga hur SKL kan 

bedriva och främja sina medlemmars intressen samt samarbeta och påverka staten gentemot om-

ständigheten och svårigheten att lyckas få alla medlemmar att godkänna innehållet i de överens-

kommelser som SKL ingår med staten. SKL måste således balansera mellan vikten av relevant in-

tresseinflytande och medlemmarnas betydelse.197  

 

Den intervjuade tjänstemannen på SKL menar att detta en styrka då det finns en inbyggd flexibili-

tet, i det som uttrycks genom förtjänat förtroende, såtillvida SKL fortsätter att arbeta på samma sätt. 

Förtjänat förtroende uttrycks från statens sida som ett villkor för fortsatta överenskommelser som 

finansierar delar av kommuners och regioners verksamhet men även SKL:s egen verksamhet med 

en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. Från medlemmarnas sida uttrycks förtjä-

nat förtroende som en förutsättning för att de ska känna sig hörda och företrädda av sin egen organi-

sation och känna att förankringen av besluten sker nära dem. SKL:s egna nätverk betraktas som 

forum för att bereda och diskutera förändringar och där nya överenskommelser kan förankras.198 

6.6 Maktförskjutning resulterar i flernivåstyrning 

Regionernas växande betydelse i och med europeiseringen och ett ökat antal kommunala ansvars-

områden har lett till en starkare och synligare subnationell nivå. I samband med detta har företrä-

dare för lokala och regionala intressen fått en ny, förändrad roll i förhållande till staten. Detta är 

förenligt med den nya styrmodellen, flernivåstyrningen, som har ersatt den centralstyrda top-down-

styrningen (government) där staten ansvarade för stora delar av offentlig makt och styrde i en stor 

omfattning genom lagstiftning och formella regelverk. Maktförskjutningen från staten till den sub-

nationella nivån har således stärkt den subnationella nivåns roll och inflytande. På samma gång har 

en annan utveckling inträffat, nämligen EU:s framväxt och utveckling, som visar sig ha gett kom-

muner och regioner verktyg att hantera olika problem och finansiellt stöd för deras ekonomiska 

utveckling.199  

 

                                                
197 Ibid, s. 2. 
198 Intervju med en tjänsteman på SKL och Riksrevisionen, Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- 

och sjukvården s. 26. 
199 Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional’ Politics, s. 303. 
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Genom sammanslagningen av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2007 företräds 

det lokala och regionala i Sverige idag av en enda organisation, SKL. SKL har dels fått en ökad 

styrka i och med flernivåstyrningen dels ett slags monopolställning som en enda företrädare för det 

lokala och regionala i Sverige. Flernivåstyrningen har bidragit med en ohierarkisk och nätverksba-

serad arbetsform som fokuserar på att hitta konsensus och utbyte mellan aktörerna men den utveckl-

ingen är inte oproblematisk. De informella kontaktytor som SKL använder i form av referensgrup-

per, nätverk eller förhandlingar riskerar att rucka på den ordinarie ordning och maktdynamik som är 

inbyggd i policyprocessen. Dessutom resulterar dessa informella arbetssätt till minskad transparens 

och öppenhet i synnerhet när det gäller överenskommelser inom hälso- och sjukvården som i den 

ursprungliga Kömiljarden och i implementeringen av lärarlegitimationen. Detta kan i sin tur för-

sämra medborgarens och allmänhetens möjlighet att granska och få insyn i offentliga beslutsproces-

ser i synnerhet när det gäller viktiga välfärdsområden såsom hälso- och sjukvård och skola.200 

6.7 Sammanfattande diskussion 

Inslagen som finns i överenskommelserna som Kömiljarden påminner på olika sätt om det korpora-

tiva beslutsfattande där staten är ytterst ansvarig för ramar och hur beslutsfattandet ska gå till.201 

Med hjälp av kunskap som SKL har om de lokala och regionala förhållandena kan staten utforma 

överenskommelser på ett mer öppet sätt som ger kommunerna utrymme för att använda sitt självbe-

stämmande och därmed kan staten få kommuner och regioner genom SKL att godkänna målen och 

innehållet i överenskommelsen. SKL har således rollen som medlare. SKL ska hantera spänningen 

som främst handlar om att lyckas företräda kommuner och regioner, försvara deras självstyre, bed-

riva för kommuner och regioner viktiga frågor samt att förankra statens önskemål och initiativ hos 

sina medlemmar. SKL har således en hybrid karaktär då det har förmågan att orientera sig i statens 

styrapparat och har goda etablerade kontakter med regeringen, departementen såsom Socialdepar-

tementet och Utbildningsdepartementet samt myndigheter såsom Socialstyrelsen och Skolverket 

samtidigt som det finns medvetenhet kring konkurrensen mellan intresseorganisationer i synnerhet 

när det gäller lärarförbunden som aktivt bedriver frågor såsom lärarlegitimationen.202 

 

Tillträde till förvaltningens referensgrupper och nätverk såsom Skolverkets referensgrupp gav SKL 

åtkomst till implementeringen där det tillsammans med lärarförbunden och Skolverket samt Utbild-

                                                
200 Ibid, s. 315 och intervju med en tjänsteman på Socialstyrelsen. 
201 Lundberg, Erik. Det postkorporativa deltagandet, s. 299. 
202 de Widt, Dennis, och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2–3. 
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ningsdepartementet fick utforma ett system för handläggning av lärarlegitimationer, stöd och före-

skrifter till huvudmän och sedan informera om lärarlegitimationen tillsammans med Skolverket i 

regioner och vid lärosäten. Detta skedde trots SKL:s kritiska ställning till lärarlegitimationen, vilket 

kan förstås som ett sätt för SKL att i slutfasen av processen försöka utöva reellt inflytande och på-

verka detaljerna i reformen för att den skulle gynna SKL och arbetsgivarintressen mer. I denna be-

slutsprocess verkar de Widt och Laffins observationer om att LGAs inflytande är starkast i imple-

menteringsfasen att stämma överens med uppsatsens resultat.203  

 

Trots mätningsproblematiken kring SKL:s faktiska inflytande kan dess inflytande diskuteras i relat-

ion till de förutsättningar som staten i förväg bestämmer. Enligt Riksrevisionen är underlaget till 

förhandlingar mellan SKL och staten ofta färdigt förberett av staten men det finns olika meningar 

och ingångar mellan parterna kring utformningen av överenskommelserna som sedan diskuteras vid 

de gemensamma mötena. Staten försöker genom att ge en fast summa och en ersättningsmodell 

påverka inriktningen som återspeglar de mål som staten vill styra kommuner och regioner mot. SKL 

anges ibland ta initiativ till överenskommelser som staten sedan tillsammans med SKL väljer ut, 

vilket tyder på att SKL kan utöva inflytande i detta avseende. Ett annat sätt att utöva inflytande är 

att hindra detaljstyrning i överenskommelsen som förekommer i båda berörda fallen.204  

 

SKL:s roll var att fungera som medlare när det gäller målen och förhållningssätten i överenskom-

melsen om Kömiljarden. Detta gjorde SKL genom att föra fram kommuners och regioners behov 

och krav till staten för att de sedan skulle godkänna innehållet i överenskommelsen, men dessutom 

genom att medla statens behov och krav till kommuner och regioner.205 Även i beslutsprocessen om 

lärarlegitimationen hade SKL rollen som medlare men i synnerhet är SKL arbetsgivarpart i frågor 

som rör sig om skola och utbildning. Därför fokuserade SKL i en stor utsträckning på de arbetsrätts-

liga frågorna bland annat rektorns roll och finansieringen av reformen. Trots detta var SKL:s hu-

vudsakliga intressefrågor närvarande i processen då SKL försvarade lokala förhållanden som kom-

muner och huvudmän hade och motsatte sig en reform som påstods resultera i ökad administration 

och styrning av skolan.206 I detta avseende kan SKL:s medlande roll finnas i båda processerna.  

 
                                                
203 Ibid, s. 2–3. 
204 Riksrevisionen. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 28. 
205 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial divesity, s. 2-3, intervjun med en tjänsteman på SKL 

och Feltenius, David. Multi-Level Governance as ’Post-Constitutional’ Politics, s. 307. 
206 SKL. Yttrande, Legitimation för lärare och förskollärare, s. 1. 
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Däremot är det svårare att beskriva och undersöka inflytande i de undersökta fallen. SKL hade för-

visso ett omfattande tillträde till statens beslutsfattande, vilket gjorde att SKL fick förhandla med 

staten när det gäller Kömiljarden och deltog i implementeringen av lärarlegitimationssystemet.207 

Detta slags deltagande är privilegierat för en intresseorganisation och kan ses som sätt att utöva 

inflytande även om det finns flera inslag av att det är staten som sätter ramarna och strukturen för 

SKL:s inflytande, exempelvis hur Kömiljarden formulerades och hur ersättningsmodellen skulle 

användas. Samma inslag kan finnas i implementeringen av lärarlegitimationen: SKL deltog och 

anordnade utbildningsmöten och skapade informationsstöd tillsammans med lärarförbunden och 

Skolverket men huruvida SKL påverkade innehållet och inriktningen i implementeringen är därför 

svårare att besvara.208 

6.8 Slutsatser och vidare forskning 

Det finns inslag i SKL:s roller och inflytande i de undersökta beslutsprocesser som kan betraktas 

som komplexa. I många avseenden går det att förstå SKL:s roll och inflytande utifrån det särskilda 

intressegruppsperspektiv där LGAs behandlas som en särskild kategori av intresseorganisationer. 

Dessutom kan SKL:s starka roll och inflytande i och med den stärkta subnationella nivån och EU:s 

tillkomst förstås utifrån flernivåstyrningsperspektivet som har öppnat upp möjligheten att använda 

informella nätverk och kontaktytor samt ett slags utbyte mellan staten och det lokala i styrningen. 

SKL har rollen som medlare i detta nya styrningslandskap som i en stor utsträckning utformar för-

hållandet mellan staten och den subnationella nivån. Det finns även en dubbelhet i SKL:s roll som 

skulle kunna kallas för kvasistatlighet då SKL samordnar och administrerar väntetidsdatabasen samt 

bedömer fördelningen av medel kopplat till Kömiljarden. Kvasistatligheten resulterar i att SKL får 

ett myndighetsuppdrag som det utför gentemot sina egna medlemmar. Detta innebär vidare att SKL 

tar del av och ingår i statens styrapparat, vilket är privilegierat för en intresseorganisation. Samma 

slutsats kan appliceras i beslutsprocessen om lärarlegitimationen där SKL deltar i implementeringen 

av legitimationen, vilket egentligen är ett uppdrag som tillhör förvaltningen såsom Skolverket. 

Förmågan att röra sig mellan rollen som intresseorganisation som bedriver sina intressefrågor för att 

påverka, och rollen som en samrådspart för staten med en grundlig inblick i kommunernas och reg-

ionernas verksamhet gör SKL till en hybrid som har kvasistatliga egenskaper. Dessutom kan det 

                                                
207 Riksrevisionen.  Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården, s. 26 och intervju med 

en tjänsteman på Socialdepartementet och intervjuer med alla tre tjänstemän på Skolverket. 
208 de Widt, Dennis och Laffin, Martin. Representing territorial diversity, s. 2-3. Statskontoret. Överenskommelser som 

styrmedel, s. 9. Intervjuer med tre tjänstemän på Skolverket. 
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konstateras att SKL står på det pluralistiska spelfält där det ska hitta vägar för att företräda relevanta 

frågor i likhet med andra intresseorganisationer samtidigt som SKL har en ingående samverkan med 

staten bland annat i implementeringen och samordningen av Kömiljarden och implementeringen av 

lärarlegitimationsreformen. 

	

Då SKL:s verksamhetsområden är många till antalet återstår behovet av ytterligare forskning där 

SKL undersöks som en särskild typ av intresseorganisation inom flera olika sakområden än bara 

hälso- och sjukvården eller skolan. Ett intressant forskningsområde skulle vara att studera SKL:s 

medlemmars, kommuners och regioners, syn på SKL:s roll och inflytande och dess plats i styrning-

en idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1 Intervjuguide 1. SKL och Kömiljarden 

1. Hur skulle du beskriva SKL:s roll och påverkan i arbetet med Kömiljarden? 

2. Vilka intressen från SKL:s sida har påverkat arbetet? 

3. Hur har samrådet sett ut och vad har kommit fram där? 

4. Har det funnits en intressekonflikt parterna emellan? 

5. Vad har varit viktigt för SKL att driva i denna process? 

6. Hur resonerade andra parter i processen? 

7. Hur viktig var frågan för SKL när den introducerades? 

8. Vilket inflytande fick SKL? 

9. Hur mycket påverkade den nationella politiken, alltså Alliansregeringens politik, på den ti-

den och i förhållande till den politiska ledningen på SKL? 

10. Hur såg processen i stora drag ut? 

11. Vilka aktörer var inblandade? 

12. Var SKL:s intressen förenliga med det som politiken ville uppnå med Kömiljarden? 

13. Fanns det någon politisk konsensus mellan regeringen och SKL:s ledning under processens 

gång? 

14. Fanns det flera olika intressen som avvägdes mot varandra? 

15. Vad var enligt SKL syftet med att införa ett särskilt anslag för hälso- och sjukvård? 

16. Kom förlaget ursprungligen från politiken eller från er, alternativt från någon annan intres-

seorganisation? 

17. Har det varit självklart att SKL har varit med i arbetet eller fick ni påminna om ert delta-

gande på något sätt? 

18. Fick SKL mer inflytande än vad man kan förvänta sig då SKL är en intresseorganisation 

som inte har lagstadgade uppgifter/åtaganden? 

19. Var ni positivt inställda till överenskommelsen till en början? 

20. Har SKL åsikt förändrats över tiden? 

21. Om du tänker på de två stora intressena, att försvara självstyre kontra att agera arbetsgivare-

organisation, så vilket intresse har haft vägt mer i arbetet kring Kömiljarden? 

22. Hur ser SKL på Kömiljarden nu efter utvärderingar och uppföljningar? 

23. Hur ser du på frågan om att SKL ansvarar för väntetidsdatabasen? 

24. Är det något mer som du vill ta upp? 
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Bilaga 1.2 Intervjuguide 2. Socialstyrelsen och Kömiljarden 

1. Hur initierades processen som ledde till Kömiljarden? Var det ett politiskt förslag från bör-

jan? 

2. Vilken roll har Socialstyrelsen respektive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) haft i 

arbetet? 

3. Vilket inflytande hade Socialstyrelsen jämfört med SKL? 

4. Vilka aktörer var med och deltog i samrådet? Var det självklart att SKL skulle vara med? 

5. SKL producerar en hel del material bland annat inom hälso- och sjukvårdsområdet som har 

ett kunskapsbidragande syfte även om SKL inte är en myndighet. Hur förhåller sig detta till 

er roll som kunskapsmyndighet i synnerhet när det gäller hälso- och sjukvård? 

6. Fanns det konflikter under samrådet och förhandlingarna? 

7. Var det flera aktörer än Socialstyrelsen, Socialdepartementet och SKL som medverkade i 

arbetet? 

8. Var SKL:s intressen förenliga med det som politiken ville uppnå med Kömiljarden? 

9. Fanns det någon politisk konsensus mellan regeringen och SKL:s ledning under processens 

gång? 

10. Var parterna nöjda med slutresultatet? 

11. Vilka intressen var mest påtagliga under processens gång? Hur förhöll sig parterna till de-

taljstyrning av kommuner och landsting kontra förbättrade resurser till kommuner och lands-

ting? 

12. Påverkade de olika rollerna arbetet om man jämför SKL som intresseorganisation kontra 

myndigheter och departement? 

13. Fick SKL mer inflytande än vad man kan förvänta sig då SKL är en intresseorganisation 

som inte har lagstadgade uppgifter/åtaganden? 

14. Hur samverkar Socialstyrelsen med SKL i andra frågor? 

15. Har SKL:s ståndpunkt förändrats under tiden? 

16. Är det den kommunala och regionala sektorns intressen som var i fokus eller är det arbetsgi-

varansvaret som påverkade arbetet med Kömiljarden? 
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Bilaga 1.3 Intervjuguide 3. Socialdepartementet och Kömiljarden 

1. Hur initierades processen som ledde fram till Kömiljarden? Var det ett politiskt förslag från 

början? 

2. Vilken roll har Socialdepartementet respektive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

haft i arbetet? 

3. Vilket inflytande hade Socialdepartementet jämfört med SKL? 

4. Vilka aktörer var med och deltog i samrådet? Var det självklart att SKL skulle vara med? 

5. Fanns det intressekonflikter under samrådet och/eller förhandlingarna? 

6. Var det flera aktörer än Socialstyrelsen, Socialdepartementet och SKL som medverkade i 

arbetet? 

7. Var SKL:s intressen förenliga med det som politiken ville uppnå med Kömiljarden? 

8. Fanns det någon politisk konsensus mellan regeringen och SKL:s ledning under processens 

gång? 

9. Var parterna nöjda med slutresultatet? 

10. Vilka intressen var mest påtagliga under processens gång? Hur förhöll sig parterna till de-

taljstyrning av kommuner och landsting kontra förbättrade resurser till kommuner och lands-

ting? 

11. Påverkade de olika rollerna hur parterna arbetade om man jämför SKL som intresseorgani-

sation kontra myndigheter och departement? 

12. Fick SKL mer inflytande än vad man kan förvänta sig då SKL är en intresseorganisation 

som inte har lagstadgade uppgifter/åtaganden? 

13. Hur viktiga är överenskommelser för Socialdepartementet och SKL? 

14. Hur samverkar Socialdepartementet med SKL i andra frågor? 

15. Har SKL:s ståndpunkt förändrats under tiden? 

16. Är det den kommunala och regionala sektorns intressen som var i fokus eller är det arbetsgi-

varansvaret som påverkade arbetet med Kömiljarden? 
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Bilaga 1.4 Intervjuguide 4. Skolverket och lärarlegitimationen 

1. Hur initierades processen som ledde fram till lärarlegitimationen? Var det ett politiskt för-

slag från början? 

2. Vilken roll har Skolverket respektive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) haft i arbe-

tet? 

3. Vilket inflytande hade Skolverket jämfört med SKL? 

4. Vilka aktörer var med och deltog i samrådet? Var det självklart att SKL skulle vara med? 

5. SKL producerar en hel del material bland annat inom utbildningsområdet som har ett kun-

skapsbidragande syfte även om SKL inte är en myndighet. Hur förhåller sig detta till er roll 

som kunskapsmyndighet i synnerhet när det gäller utbildning och skola? 

6. Fanns det intressekonflikter under samrådet och/eller förhandlingarna? 

7. Var det flera aktörer än Skolverket som medverkade i arbetet? 

8. Var SKL:s intressen förenliga med det som politiken ville uppnå med legitimationen? 

9. Fanns det någon politisk konsensus mellan regeringen och SKL:s ledning under processens 

gång? 

10. Var parterna nöjda med slutresultatet? 

11. Vilka intressen var mest påtagliga under processens gång? Hur förhöll sig parterna till de-

taljstyrning av kommunernas verksamhet kontra förbättrade resurser till kommunerna? 

12. Påverkade de olika rollerna arbetet om man jämför SKL som intresseorganisation kontra 

roller och uppdrag som myndigheter och departement har? 

13. Fick SKL mer inflytande än vad man kan förvänta sig då SKL är en intresseorganisation 

som inte har lagstadgade uppgifter/åtaganden? 

14. Hur samverkar Skolverket med SKL i andra frågor? 

15. Har SKL:s ståndpunkt förändrats under tiden efter att legitimationen har implementerats? 

16. Är det den kommunala sektorns intressen som var i fokus eller är det arbetsgivaransvaret 

som påverkade SKL:s uppfattning om lärarlegitimationen?  


