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Sammanfattning 
För att kunna hantera den allmänna åtstramningen av ekonomin och för att klara av 

att tillgodose en ökad efterfrågan har en effektivisering av verksamheterna inom hela 

den offentliga sektorn ansetts nödvändig. Ett sätt att genomföra detta på kommunal 

nivå har varit att använda sig av lösningar som tidigare främst tillämpats av företag. 

Begrepp som konkurrensutsättning, produktivitet och kostnadsmedvetande har blivit 

allt vanligare. I detta förändringsarbete har även den organisatoriska delen anpassats 

för rådande omständigheter. Exempelvis har beställar- och utförarmodellen (BUM) 

kommit att tillämpas i allt fler kommuner sedan början av 1990-talet. 

Åsikterna om effekterna av utvecklingen, som ibland kallas för en 

marknadsanpassning, går isär. Många menar att förändringarna lett till högre 

effektivitet och produktivitet, ett ökat kostnadsmedvetande och i och med detta lägre 

verksamhetskostnader. Andra hävdar att utvecklingen lett till en överdriven 

inriktning på ekonomiska kostnader, vilket haft negativa effekter på kvaliteten inom 

de offentliga verksamheterna. 

Norrköping, Linköping och Motala har i denna uppsats valts ut för en närmare studie 

kring effekterna av 1990-talets förändringar, ur ett effektivitetsperspektiv. Även den 

process varigenom förändringarna genomförts tittas närmare på. Fokus ligger främst 

på BUM, men även andra områden berörs. Som ett steg i genomförandet av studien 

har ett antal intervjuer genomförts, dels med politiker och dels med personal inom 

äldreomsorgen. 

Resultatet som presenteras är att BUM på många sätt bidragit till en ökad 

medvetenhet kring de problem som finns inom kommunernas organisation och 

verksamhet. Samtidigt framträder kritik om att modellen ibland inte används på rätt 

sätt, eller att tillämpningen inte är anpassad efter den verklighet som råder. 

Förändringsprocessen har inte heller varit tillräckligt understödd av löpande 

utvärderingar. I uppsatsen konstateras dessutom att motstånd till förändringar är en 

naturlig del av det mänskliga beteendet, vilket kan försvåra utvecklingsprocesser på 

såväl individ- som organisationsnivå. 
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1 Inledning 
Den offentliga sektorn i Sverige utgör en relativt stor del av landets BNP, jämfört 

med andra länder. Om detta är något positivt eller negativt råder det delade åsikter 

om. Uttryck som den ofantliga eller tärande sektorn har dykt upp i debatten och 

kritiska röster talar om ineffektivitet och byråkratisering. Statens förmåga att agera 

välfärdsoptimerare ifrågasätts idag allt mer. Detta har bland annat lett till en 

decentralisering av ansvaret för många verksamheter till kommunerna. På så sätt är 

det tänkt att besluten skall fattas närmare medborgarna och därigenom bättre svara 

mot efterfrågan. Somliga menar att detta också varit ett sätt för staten att skjuta över 

svåra men nödvändiga besparingsåtgärder till den kommunala nivån. Från 

kommunernas sida har detta ofta kritiserats och man menar att fler och fler 

verksamheter vältrats över utan att någon hänsyn tagits till de då ökande 

kostnaderna. 

För att kunna hantera den allmänna åtstramningen av ekonomin och för att klara av 

att tillgodose en ökad efterfrågan har en effektivisering av verksamheterna inom hela 

den offentliga sektorn ansetts nödvändig. Ett sätt att genomföra detta på kommunal 

nivå har varit att använda sig av lösningar som tidigare främst tillämpats av företag. 

Begrepp som konkurrensutsättning, produktivitet och kostnadsmedvetande har blivit 

allt vanligare1. Kommuninvånarna kallas numera kunder eller brukare. I detta 

förändringsarbete har även den organisatoriska delen anpassats för rådande 

omständigheter. Exempelvis har beställar- och utförarmodellen (BUM) kommit att 

tillämpas i allt fler kommuner sedan början av 1990-talet.  

För att utreda hur denna utveckling, som ibland kallas marknadsanpassning, fallit ut 

i kommunerna har en rad studier gjorts som resulterat i en mängd böcker, rapporter 

och dylikt. Resultaten är ofta positiva. Detta med hänvisning till att 

verksamhetsförändringarna lett till högre effektivitet och produktivitet, ett ökat 

kostnadsmedvetande och i och med detta lägre verksamhetskostnader. Kritik 

framkommer dock från de som menar att de förändringar som genomförts inte är 

                                                           
1 Att ökad konkurrens inom den offentliga verksamheten sannolikt leder till högre effektivitet är 
något som proklameras av bland annat Public-choiceskolan. 
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lämpliga inom offentlig verksamhet. Många anser dessutom att processerna med att 

arbeta fram lämpliga modeller och implementeringen av desamma inte varit 

tillräckligt genomarbetade. 

1.1 Tillvägagångssätt och syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera den organisatoriska 

utvecklingen i kommunerna under 1990-talet ur ett effektivitetsperspektiv. För att 

göra detta har litteratur i ämnet studerats, i form av böcker, rapporter, utredningar, 

tidningsartiklar med mera. Intervjuer har också genomförts i Linköping, Norrköping 

och Motala, vilka är de kommuner som jag valt ut för att studera mer specifikt. 

Inledningsvis intervjuades representanter för den politiska ledningen. Sammanlagt 

fyra djupintervjuer genomfördes i ett första steg. Under intervjuernas gång 

konstaterade jag att äldreomsorgen var en verksamhet som politikerna menade har 

utvecklats positivt i takt med organisationsförändringarna i kommunerna. Med 

anledning av denna slutsats ansåg jag att en lämplig fortsättning och utveckling av 

arbetet var att studera just äldreomsorgen. Utvecklingen inom detta område är 

dessutom av vikt eftersom andelen pensionärer över 80 år ökat kraftigt under 1990-

talet. Kommunernas kostnader för denna verksamhet har därför ökat. 

Vid valet av vilka personer som skulle intervjuas inom äldreomsorgen tycktes först 

enhetscheferna vara mest lämpliga. Detta är en bedömning som även väglett flertalet 

av de intervjuer som genomförts i samband med andra utredningar och rapporter. 

Dessa personer torde ha en överblick över verksamheten, och kan därför antas vara 

de som kan ge en övergripande bild av förändringarnas påverkan. En tids eftertanke 

resulterade dock i att jag kom fram till att personal ute i verksamheten, som 

vårdbiträden, sjuksköterskor och liknande, skulle kunna ge ett intressant perspektiv 

att ställa mot främst de redan intervjuade politikernas åsikter. Detta tycks dessutom 

vara en grupp som sällan får komma till tals, men som kan antas sitta inne med en 

hel del intressant information. 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer vid sju olika enheter. På alla enheter utom 

en genomfördes gruppintervjuer, vilket resulterade i att totalt 19 personer deltog i 
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diskussionerna. Urvalet av intervjupersoner är inte att betrakta som representativt, 

utan snarare som exemplifierande. Detta till trots vill jag påpeka att de åsikter som 

kommit fram av denna anledning inte är att betrakta som mindre viktiga. 

Intervjuresultatet redovisas anonymt och är heller inte uppdelat efter de olika 

kommunerna. Materialets storlek leder till att det inte går att göra en uppdelning 

utan att resultatet riskerar att bli missvisande. Att redovisa svaren anonymt har 

dessutom flera fördelar. Ingen av kommunerna har på så sätt möjlighet att varken 

skylla ifrån sig eller ta åt sig äran för några specifika resultat. Anonymiteten gav 

också personalen en chans att tala mer öppet. Trots detta gäller det att komma ihåg 

att en intervju alltid är en konstlad situation. Denna typ av informationsinsamling 

kan ge upphov till såväl misstolkningar som svårigheter att få de intervjuade att 

svara sanningsenligt. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån det övergripande syftet växte två studieområden fram. Dels ett som handlar 

om de förändringar som genomförts i kommunerna, dels ett som innefattar den 

process genom vilken förändringarna genomförts. Uppsatsen är uppbyggd kring 

följande frågeställningar: 

• Vad kännetecknar kommunernas organisatoriska utveckling under 1990-talet? 

• Hur kan de organisationsförändringar som gjorts inom kommunerna analyseras 

ur ett effektivitetsperspektiv? 

• Hur kan processen varigenom förändringarna genomförts analyseras och förstås 

ur ett effektivitetsperspektiv? 

1.3 Avgränsningar 

De tre kommunerna Norrköping, Linköping och Motala har valts ut som geografiskt 

område. När det gäller mer övergripande beskrivningar av kommunerna och deras 

utveckling har den nationella nivån istället varit utgångspunkten. Då debatten i de 

tre kommunerna till stora delar handlat om valet av modell att arbeta efter, beställar-

utförarormodellen, är det denna organisationsform som uppsatsen främst riktats in 
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på. Även om Motala sedan årsskiftet 1998/99 inte längre arbetar efter denna modell 

är det BUM som karaktäriserat verksamheten under det senaste decenniet. 

När det gäller den tidsperiod som uppsatsen inriktas på, 1990-talet, är detta en 

naturlig avgränsning med tanke på att organisationsförändringarna i de tre berörda 

kommunerna genomfördes i början av detta decennium. 

Det är främst de ekonomiska konsekvenser av BUM som diskuteras i den teoretiska 

delen. Detta trots att andra aspekter kan vara minst lika intressanta och viktiga att ta 

upp, som exempelvis demokratiaspekten. 

Även då huvuddelen av resonemanget i uppsatsen är applicerbart både på de så 

kallade hårda respektive mjuka verksamheterna2 i samhället, har utgångspunken 

främst varit den mjuka delen. Detta då det främst är utvecklingstendensernas 

effekter på just denna som skapat debatt under senaste tiden. Att just äldreomsorgen 

valts ut beror, som nämnts tidigare, på att detta område omnämndes av de 

intervjuade politikerna. 

Även då stora delar av analysen är att betrakta som allmängiltig är det först och 

främst de tre utvalda kommunerna som står i fokus. Detta då resonemangen tar sin 

utgångspunkt i de intervjuer som genomförts. 

1.4 Begreppsanvändning 

Begreppen förändringsprocess och process används synonymt i uppsatsen. Enligt 

min definition betecknar begreppet förändringsprocess det förlopp som sker mellan 

ett uppsatt mål och ett resultat/en effekt. Detta begrepp är inte att förväxla med 

exempelvis affärsprocess, vilket är en term som är ofta förekommande inom den 

företagsekonomiska världen. 

Då ordvalet �längre ner� respektive �högre upp� i organisationen används är detta 

inte i syfte att värdera exempelvis var kunskapen och kompetensen finns, då detta 

skiljer sig mycket åt beroende på vilket område som avses. Anledningen till att dessa 

begrepp ändå används är att de är vanligt förekommande i vardagligt språk och att 

                                                           
2 Med hårda verksamheter avses exempelvis fastighetsskötsel och elförsörjning. Skolverksamhet 
och sjukvård är exempel på mjuka verksamheter. 
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det var ett sådant förhållande som beskrevs, inte minst i intervjuerna med 

personalen. 

Begreppet �marknadsanpassning� används främst för att beskriva den allmänna 

utvecklingen inom den offentliga sektorn under 1990-talet. Betydelsen av begreppet 

är omdiskuterad, men i denna studie avses således en rad reformer och 

utvecklingstendenser som kännetecknat de kommunala verksamheterna. En 

synonym som också är vanligt förekommande i litteraturen är företagisering. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i två större delar. Den första är att betrakta som en inledande 

bakgrund och består av kapitel 2, 3 och 4. Kapitel 5, 6 och 7 är av mer analyserande 

karaktär. 

I kapitel 2 beskrivs utvecklingen i Sveriges kommuner under 1990-talet. Här ges 

även en bild av beställar- utförarmodellen och negativa respektive positiva 

synvinklar på denna tas upp. Det tredje kapitlet redogör för den nuvarande 

organisationen i Motala, Linköping och Norrköping. I kapitel 4 ges en kort överblick 

över de skilda förutsättningar som råder för företag respektive förvaltningar. I de två 

efterföljande kapitlen, 5 och 6, redovisas resultatet från de intervjuer som 

genomförts. I samband med detta görs en analys av de resultat som framkommit. I 

de två kapitlen återkopplas även till den allmänna utvecklingen i kommunerna samt 

till annan forskning på området. Det sista kapitlet innehåller en sammanfattande 

analys samt reflektioner. 
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2 1990-talet � en period av förändring 

Under 1990-talet, och då främst under den första hälften av decenniet, skedde en rad 

förändringar inom den offentliga sektorns verksamhet. Samtidigt som underskottet i 

finanserna ökade kom krav på förnyelse. En omvandling ansågs dessutom 

nödvändig för att kunna genomföra de nödvändiga besparingarna. Nedan följer en 

sammanfattning av utvecklingsdragen i kommunerna under det senaste decenniet. 

Den 1 januari 1992 trädde en ny kommunallag (1991:900) i kraft, vilket innebar att 

den tidigare starkt reglerade nämndorganisationen försvann. Detta medförde en 

större frihet för de olika kommunerna och landstingen att själva organisera och styra 

verksamheterna. I samband med den ökade friheten blev också kraven på ekonomisk 

planering och redovisning högre. Exempelvis måste kommuner och landsting nu 

kunna uppvisa ekonomiska planer som sträcker sig över en treårsperiod. (Ringqvist, 

1996) En del menar att den nya kommunallagen ökade marknadsorienteringen och 

att man hämtat inspiration till innehållet från näringslivet (Norlin, 1994).  

Ökad decentralisering hänger till stor del samman med de olika delarna i 

kommunernas utveckling och kan ses som en allmän tendens på många områden 

sedan länge. Genom decentralisering av ansvar och beslutsfattande från stat till 

kommun eftersträvas en verksamhet som är bättre anpassad efter medborgarnas 

önskemål. 

Sedan 1993 är också de tidigare specialdestinerade bidragen från staten borttagna till 

förmån för ett generellt bidrag som de olika kommunerna mer självständigt kan 

fördela över verksamheterna. På så sätt skall varje kommun bättre kunna fördela 

resurser efter sina egna förutsättningar. 

I samband med den ekonomiska nedgången i början av decenniet ökade kraven på 

effektivitet inom den offentliga sektorn. Delvis som en följd av detta började 

alternativa produktionsformer prövas inom kommunerna. Det rörde sig exempelvis 

om privatisering, bolagisering och entreprenader. Att resultatansvaret läggs på de 

enskilda producenterna är också ett sätt att sträva mot kostnadsmedvetenhet och 

effektivisering. Indelningen i resultatenheter har enligt undersökningar lett till både 
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kostnadsförbättringar och högre produktivitet jämfört med enheter som enbart har 

budgetansvar. Ett steg i processen är också införandet av en kundvalsmodell, där 

medborgarna själva ges en valfrihet exempelvis då det gäller vilken skola barnen 

skall gå i. På så sätt är tanken att försöka höja kvaliteten och minska kostnaderna. 

En strävan mot större inslag av konkurrens i produktionen är en annan 

utvecklingstendens. Med nya organisationsformer skall intern och extern konkurrens 

stimuleras i kommunerna. Ett sätt att verka för detta är genom införandet av en 

beställar- utförarmodell (se vidare nedan). Till följd av EES-avtalet anpassades 

också svensk lagstiftning till EU:s regler. Den 1 januari 1994 trädde Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) i kraft. Den medförde en skyldighet för den offentliga 

sektorn att ta in anbud vid upphandlingar som överstiger ett visst belopp. (Ringqvist, 

1996) 

2.1 Ansträngd ekonomi kräver omorganisering 

Utformningen av BUM ser mycket olika ut i de kommuner som valt att tillämpa 

denna modell. Gemensamt för de allra flesta är dock att den främsta anledningen till 

omorganisationen har varit den ansträngda ekonomiska situation som kommunerna 

befunnit sig i vid tillfället. Många såg modellen som ett medel för att kunna 

genomföra de besparingar som krävdes. 

2.1.1 Renodlade roller och anbudsförfarande 

Meningen med BUM är att beställarnämnder via upphandling skall låta privata 

företag konkurrera med den egna förvaltningen. Systemet behöver dock inte leda till 

externa konkurrenter. I många kommuner har konkurrensutsättningen endast betytt 

att enheterna internt konkurrerar om uppdragen, så kallad intraprenad. Genom att 

skapa en marknadsliknande situation med beställare och utförare vill man öka 

effektiviteten i resursanvändningen. Eftersom det skall vara ett affärsförhållande 

mellan de båda parterna är tanken att man via anbudsförfarande skall kunna hålla 

kostnaderna nere. Kostnadsmedvetenheten antas öka ute i verksamheterna, vilket 

leder till att besparingar kan göras utan att kvaliteten behöver bli sämre. Modellen är 

också tänkt att skapa bättre möjligheter för utvärdering av verksamheten och 
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dessutom göra det enklare att utkräva ansvar. 

Traditionellt har modellen varit att låta politiska organ tilldela resurser till en viss 

förvaltning, som sedan bedriver verksamhet enligt anvisningar från politikerna. 

Grundtanken med BUM är att renodla rollerna inom kommunen, genom att tillföra 

en extra nivå i processen. De politiska organen ger nu istället resurser till beställaren 

som sedan beställer olika verksamheter av utföraren. Utföraren är i detta förhållande 

främst ansvarig inför beställaren, som i sin tur är ansvarig inför politiker och 

allmänhet. Modellen kan också innebära att beställaren vänder sig till externa 

utförare, liksom att utföraren tar uppdrag från externa beställare. Genom BUM kan 

alltså en större grad av anbudsförfarande och marknadsanpassning uppnås utan att 

verksamheten privatiseras. (Ds 1989:10) 

2.1.2 Modellen utsätts för kritik 

Tanken med BUM är således att arbeta mer affärsmässigt, men det påpekas också i 

olika rapporter att denna roll inte får överdrivas. Dels av konfliktskäl och dels av 

kostnadsskäl. Konfliktskälet hänger samman med att ett samarbete är nödvändigt för 

att verksamheten skall fungera. Kostnadsskälet är att en ren marknadslösning för 

med sig höga transaktionskostnader. För att komma åt det senare problemet finns en 

risk att kommunerna försöker finna genvägar som kan minska kostnaderna. Det kan 

exempelvis handla om att förlänga avtal utan att först genomgå en ny 

upphandlingsprocess. Ett sådant handlande kan på sikt urholka modellen. (Ds 

1989:10)  

Även om en renodling skett i teorin har BUM ofta kritiseras för att vara otydlig. Det 

kan vara svårt att se var det verkliga ansvaret ligger i organisationen. I många 

kommuner har uppfattningen varit att politikerna skyllt på tjänstemännen och 

tjänstemännen på politikerna. Dessutom framkommer åsikter om en ökad 

administration. Modellen kritiseras också för att leda till en sämre helhetssyn. Detta 

mycket på grund av att det ekonomiska resultatet i olika delar av organisationen 

kommit att bli viktigare än det samlade resultatet. (Norlin, 1994) 
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Ett annat problem är att beställar-utförarkonceptet bygger på en svår balansgång. Å 

ena sidan måste de olika rollerna renodlas för att fylla sin funktion, medan det å 

andra sidan är viktigt med ett samarbete då organen är beroende av varandra. 

Uppdelningen av arbetsuppgifter kan därför vara problematisk. Dels finns en risk att 

utförarens kompetens inte utnyttjas fullt ut då de inte har någon beslutanderätt, dels 

kommer beställaren långt ifrån de egentliga kunderna, invånarna. Utförarna blir ett 

slags filter mellan medborgarna och beställarna. (Ds 1989:10) 

Att modellen skulle vara ett uttryck för högerpolitik är en annan kritisk synpunkt 

som kommer fram i diskussionen, detta främst i början på 1990-talet då 

förändringen var relativt ny. I en artikel i Kommunaktuellt (nr 25, 1995) bemöts 

detta och författarna skriver att en förändring av organisationsformerna i 

kommunerna var nödvändigt för att möta de nya krav som ställs. Medborgarna 

tyckte att det var svårt att komma i kontakt med beslutsfattarna och det riktades 

kritik mot en för stor byråkrati. Personalen ville dessutom få ett ökat inflytande över 

sin arbetssituation och större delaktighet, fortsätter de. Detta skulle man kunna 

komma till rätta med genom att använda sig av den nya organisationsmodellen. Att 

betrakta öppenheten för olika driftformer som högerpolitik är fel, menar de. Värt att 

nämna här är också att majoriteten av de kommuner som införde BUM i början av 

90-talet gjorde det på socialdemokratiskt initiativ. Det kan trots detta ligga politik i 

hur man väljer att använda sig av modellen. I borgerligt styrda kommuner är inslaget 

av konkurrens ofta större, då man väljer att lägga fler uppdrag på externa utförare. 

Resultatenheter är något som ofta kommer upp till diskussion när det talas om vissa 

organisationsmodeller. Att koppla dessa till en viss typ av modell är dock felaktigt. 

Resultatenheter finns i en majoritet av Sveriges kommuner, oavsett vilken 

organisationsmodell man arbetar efter. Detta sätt att organisera kommunen går ut på 

att decentralisera ansvaret för både budget och resultat till de enskilda enheterna, 

som exempelvis ett daghem eller ett äldreboende. 

En del menar att det är olyckligt att kommunerna anammat begrepp från 

företagsekonomin, som kunder och produktion. Det har skapat förvirring. Begrepp 

som konkurrens, kostnadsmedvetande, effektivitet och kvalitet har blivit allt 
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vanligare även i kommunerna. I samband med detta talas ofta om att låga kostnader 

blivit ett självändamål och att ekonomin på ett sätt har tagit över (Norlin, 1994). 

Många är också kritiska till en strävan mot ökad konkurrens. Det finns de som 

menar att konkurrensen visserligen har lett till minskade kostnader, men med en 

lägre kvalitet som följd. Före en konkurrensutsättning så ses också den egna 

organisationen över och �onödiga� kostnader skärs bort för att kommunen skall ha 

en chans att vinna en upphandling. Därför blir det inte så stor skillnad oavsett om 

kommunen själv eller en privat utförare vinner. Effekten blir sämre verksamhet och 

lägre kvalitet, menar vissa. (DN 000205a) Det talas också om risken att stora företag 

köper upp de små, vilket leder till en företagskoncentration. På så sätt kan priserna 

stiga igen i ett längre perspektiv (DN 000205b).  

I en regeringsrapport från 1989, då BUM främst införts då det gällde teknisk 

förvaltning, tas fyra huvudproblem med modellen upp. Först nämns ökade kostnader 

för administration och ökade transaktionskostnader. Att beslutsvägarna blir längre 

kan också bli ett problem. Sist nämns risken att beställarorganisationen successivt 

kan utarmas på kompetens. De som inte arbetar i en utförarroll under en längre 

period kan komma att tappa kunskapen om denna. Bedömningen av modellen är 

trots detta i stort sett positiv. Ett antal begränsningar tas dock upp, som fortfarande 

är relevanta trots att studien genomfördes i slutet av 1980-talet. 

De begränsningar som tas upp är bland annat (Ds 1989:10): 

• BUM är ingen garanti för effektivitet 

Rapporten visar att modellen i sig inte är någon garanti för att effektiviteten 

automatiskt ökar. Däremot är den ett sätt att skapa förutsättningar för och stödja 

arbetet mot högre effektivitet. 

• Starkt personberoende 

Det har visat sig att enbart skapandet av en speciell beställarfunktion inte är 

tillräckligt. För att nå de positiva effekterna är det mycket viktigt att personerna 

inom verksamheten kan identifiera sig med de nya rollerna. Det måste också finnas 

ett intresse av att driva organisationen i tänkt riktning. 
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• Kan inte bortse från sysselsättningsaspekter 

Även om modellen ger utrymme för kostnadsbesparingar är det inte alltid detta 

utnyttjas. Anledningen är att en intern kapacitet redan finns uppbyggd. Det 

kortsiktiga intresset av att använda denna kapacitet väger ofta tyngre än de intressen 

beställaren kan ha av att beställa externt. 

• Svårt att konkurrensutsätta utföraren 

En av grundorsakerna till att kommunernas verksamheter byggts upp är att det 

saknats en marknad. Någon sådan har inte heller växt fram, eftersom kommunerna 

länge enbart vände sig till egen regi. Därför kan det vara svårt att hitta alternativa 

entreprenörer. Ofta finns det också en misstro mot privata producenter. Även här 

kommer dessutom sysselsättningsaspekter in som gör det svårt att genomföra stora 

personalnedskärningar i kommunal verksamhet. 

• Traditionen svår att bryta 

Studier visar att det kan vara svårt att bryta gamla beteendemönster, vilket är 

nödvändigt för att kunna genomföra de tänkta förändringarna. Personalen vill göra 

ett bra jobb och det kan vara svårt att acceptera att leverera precis det mått av 

kvalitet som beställts, varken mer eller mindre. 

• Svårt att specificera beställningar 

När det gäller den tekniska förvaltningen uppstår inga särskilda problem då det 

gäller att precisera nyinvesteringar. När det gäller löpande underhåll och oförutsedda 

händelser är det dock värre. Om något händer som kräver akut tillsyn finns inte 

nödvändiga åtgärder med i beställningen. 

Avslutningsvis är det relevant att poängtera att det är mycket viktigt att inte införa 

ett nytt system, ett nytt tänkande, för fort. Att snabbt dela upp en befintlig offentlig 

organisation i en beställar- och en utförardel, införa ekonomiska relationer mellan de 

offentliga organisationerna och så vidare kan vara både kostsamt och riskfyllt. Det 

är lätt att sätta form före innehåll. Medarbetare och den praktiska verkligheten kan 

ha svårt att hänga med. (Borg, 1996 och Arvidsson, 1998) 
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3 De tre kommunerna 

För att få en bild av hur Motala, Norrköping respektive Linköping är organiserade 

följer här en kort beskrivning av de tre kommunernas modeller. 

3.1 I Motala byts beställar- utförarmodellen ut 

I Motala arbetade man efter beställar- utförarmodellen fram till årsskiftet 1998/99, 

då en ny modell infördes. Anledningen till att BUM avvecklades var främst att 

konkurrensen inte fungerade. De externa enheterna var sällan representerade i 

avtalen. Den ökade administrationen blev därför onödig då organisationen i 

praktiken såg ut som innan BUM infördes. Det blev inte heller den renodling av 

rollerna som varit tanken, utan modellen betraktades snarare som otydlig. Det var 

främst den politiska delen av organisationen som förändrades 1 januari 1999, medan 

förändringsarbetet på verksamhetssidan tar betydligt längre tid. Det var dessutom 

först i budgeten för år 2000 som den nya organisationen började få ordentligt 

genomslag, eftersom föregående år varit fastställda enligt den gamla modellen.  

Den nya modellen liknar mer den gamla förvaltningsmodellen. Tidigare fick de 

olika enheterna skriva ned vad man ansåg sig vilja ha i budgetanslag och sedan 

fördes en förhandling. Nu får enhetscheferna istället en färdig budget. När det gäller 

den tekniska sidan beställs en stor del av denna externt, vilket gör att man här arbetat 

länge efter ett anbudsförfarande. På den sidan ser modellen i stort sett fortfarande ut 

som innan omorganisationen.  

Resultatenheterna finns kvar som begrepp, men tanken är att de i framtiden enbart 

skall kallas för enheter, för att skilja dem från när de hade både budget- och 

resultatansvar. Beställningar är också ett begrepp som lever kvar, trots att 

förfarandet är ett annat. Inga förhandlingar och avtalsskrivningar finns kvar på den 

mjuka sidan som tidigare. Här är tanken att i fortsättningen kalla avtalet mellan 

styrelserna och enheterna för uppdrag istället, för att markera förändringen. Det som 

upplevs som den positiva sidan av beställningarna, att det blivit lättare att ställa krav 

och utvärdera, vill kommunledningen däremot behålla. (Telefonkontakt med Peter 

Ingesson, Motala Kommun, 000626) 
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3.2 Norrköping och Linköping håller fast vid modellen 

I både Norrköping och Linköping infördes BUM 1992. Grundmodellen är 

densamma i de båda kommunerna även om den i praktiken kommit att utformas 

något olika. Exempelvis är Norrköping indelat i ett antal kommundelsnämnder. I 

kommunerna har rollerna renodlats, både för de förtroendevalda och för 

tjänstemännen. De förstnämndas uppgift är att sätta upp mål för den kommunala 

verksamheten. De skall således koncentrera sig på att agera som företrädare för 

medborgarna. Fullmäktige fastställer målen för kommunen som helhet, medan de 

olika nämnderna sätter målen för verksamheten inom sina respektive områden. För 

verkställandet står de anställda i kommunens förvaltningar och enheter. Det är sedan 

de förtroendevaldas uppgift att följa upp och utvärdera verksamheten. 

Den kommunala servicen till kommuninvånarna beställs formellt av de 

förtroendevalda från antingen kommunala eller privata utförare. Den kommunala 

tjänsteproduktionen bedrivs inom så kallade resultatenheter, med såväl budget- som 

resultatansvar. Beställningarna läggs hos olika parter utifrån kvalitet och pris, för 

olika långa perioder. På så sätt uppnås konkurrens. Ansvaret för driften ligger helt 

på enheterna själva och detta är inget som beställarna blandar sig i. Tanken är att 

ökat ansvar och större handlingsfrihet för de anställda skall leda till högre kvalitet i 

verksamheten. (www.norrkoping.se/norrkoping/kommunen/organisation/roller.html 

och www.linkoping.se/kommun/produktionen/prod_bestallare.html) 
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4 Äldreomsorgen � en fallstudie 

Framställningen så här långt har främst varit av deskriptivt slag. De följande 

kapitlen är mer resonerande till sin karaktär. Tidigare forskningsresultat kombineras 

här med empiriskt material från de intervjuer jag genomfört, med personal inom 

äldreomsorgen och politiker. På så sätt vill jag konkretisera de resonemang som förs 

i litteraturen.  

Resultaten från intervjuerna presenteras i form av citat. Beteckningen �han� i 

redovisningen av politikernas svar och �hon� när det gäller personalen används 

genomgående. Detta eftersom det speglar de två gruppernas könsfördelning. De 

personalkategorier som deltagit är främst undersköterskor och vårdbiträden. Även 

andra grupper finns dock representerade, som sjukgymnaster och sjuksköterskor. 

Kapitel 5 behandlar organisationen i sig. Här knyts an till frågan om huruvida de 

förändringar som gjorts är lämpliga ur ett effektivitetsperspektiv. I kapitlets berörs 

bland annat personalens syn på den ökade konkurrensutsättningen, politikernas 

inställning till indelningen i resultatenheter och vilka effekter systemet med 

beställningar har fått för den dagliga verksamheten på enheterna. 

Kapitel 6 syftar till att besvara frågan om huruvida förändringsprocessen i sig varit 

effektiv. Här kopplas till frågor kring rationellt agerande och motstånd till 

förändringar, betydelsen av institutioner, som exempelvis normer och 

intressegrupper och huruvida kommunerna i studien använt sig av utvärderingar för 

att underlätta implementeringen av förändringarna. 

Innan jag går in på dessa frågeområden kommer jag dock i detta kapitel att kort 

beskriva de skillnader i förutsättningar som gäller för företag inom den privata 

sektorn, respektive förvaltningar inom den offentliga sektorn. 

4.1 Skilda förutsättningar för företag respektive förvaltningar 

Trenden att använda sig av begrepp som effektivitet och produktivitet i diskussioner 

kring statlig och kommunal verksamhet har pågått sedan mitten av 1960-talet. En 

följd av det kommunala monopolet har varit att incitamenten för att försöka minska 
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kostnaderna, förbättra kvaliteten och experimentera och hitta nya lösningar har varit 

små eller saknats helt. Att använda begrepp och modeller som tidigare nästan 

uteslutande tillhört den privata sektorn kan bidra till att stärka de offentliga 

verksamheterna. Samtidigt gäller det att vara försiktig och ta hänsyn till de 

skillnader som finns mellan de olika typerna av områden. Särskilt gäller detta de 

verksamheter som brukar betecknas som mjuka, som exempelvis sjukvård och 

äldreomsorg.  

När man vill föra över erfarenheter mellan den privata och den offentliga sektorn är 

det viktigt att först klargöra vad som kännetecknar respektive verksamhet. I detta 

avsnitt presenteras tre olika avseenden i vilka förutsättningarna skiljer sig åt 

(Arvidsson, 1998): 

• Existensmotiv 

• Omvärldsrelationer och marknad 

• Finansiering 

4.1.1 Existensmotiv 
När det gäller existensmotivet finns här en avgörande skillnad mellan ett företag och 

en verksamhet inom en offentlig förvaltning. Ett företag blir till därför att någon 

väljer att starta det och satsar pengar i verksamheten. Företaget finns sedan kvar så 

länge ägarna vill och marknaden tillåter. I de flesta fall är det ett grundläggande mål 

att skapa ekonomiskt överskott. Den offentliga organisationen har tillkommit därför 

att det fattats ett politiskt beslut, och finns kvar så länge inget beslut tas om dess 

upphörande. Syftet med verksamheten är främst att fullgöra en samhällsuppgift av 

något slag. 

Ovanstående för också med sig att ett företag bör förändra sin verksamhet i 

förhållande till sin komparativa fördelar. Om företaget inte längre är 

konkurrenskraftigt inom vissa delar är det befogat att dessa läggs ned. En 

förvaltning däremot kan inte helt enkelt välja bort de uppgifter där man anser sig 

vara mindre framgångsrik. Förvaltningen måste fullgöra det uppdrag den blivit 

tilldelad. (Arvidsson, 1998) 
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4.1.2 Omvärldsrelationer och marknad 
Ett företag har relativt stor frihet att välja partners och att sluta avtal med dem. I den 

offentliga sektorn är dock valmöjligheterna många gånger små, antingen på grund av 

att endast ett fåtal leverantörer är intresserade, eller för att de av olika skäl inte kan 

konkurrera på lika villkor som offentliga producenter. 

Det som kännetecknar relationen mellan två parter på den privata marknaden är dels 

frivilligheten och dels tvåpartsförhållandet. Förvaltningens marknad utgörs däremot 

av hela befolkningen, ibland som kollektiv och ibland som individer. På så sätt finns 

allmänintresset med som en tredje intressent. Den som utnyttjar varan eller tjänsten 

gör inte heller alltid detta på frivillig grund. Skillnaderna i omvärldsrelationer är 

mindre tydliga när det handlar om förvaltningar som tillhandahåller tjänster på 

frivillig basis. Det handlar exempelvis om äldreomsorg och kollektivtrafik. På dessa 

områden har det också blivit vanligare med privata producenter. 

Andra frågor som hänger samman med omvärldsrelationerna handlar om offentlighet 

och sekretess. När det gäller en privat företagsledning väljer denna själv vilken nivå 

informationsgivningen skall ligga på. Så är inte fallet för ledningen inom offentliga 

verksamheter. Här finns en skyldighet att arbeta öppet. (Ibid) 

4.1.3 Finansiering 
Den tredje punkten som nämndes ovan var finansiering. Här finns det tydliga 

skillnader mellan företag och förvaltningar. Ett företags relation till sina finansiärer 

bygger på ömsesidig nytta och frivillighet, medan relationen inom förvaltningen ofta 

bygger på rättigheter och skyldigheter. Detta gör det också svårare för en �kund� 

inom det offentliga området att visa sitt missnöje. Det finns exempelvis många 

gånger ingen möjlighet att byta leverantör som brukare av offentliga tjänster. 

Att den offentliga produktionen till stor del finansieras via skattemedel ställer andra 

krav på förvaltningen, i jämförelse med det privata företaget. Som tidigare nämnts 

finns samhällsintresset med som en tredje intressent. Det finns en önskan om att 

samhället skall tillhandahålla viss verksamhet, till en viss kvalitet. Samtidigt 

protesteras ofta mot för höga skatter. Förvaltningsledningen hamnar därför ofta i 

kläm mellan krävande �kunder� och ovilliga eller oförstående finansiärer. (Ibid) 
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Det finns således en rad förhållanden som skiljer privat och offentlig verksamhet åt. 

Särskilt stora är dessa skillnader när det gäller de så kallade mjuka verksamheterna, 

där äldreomsorgen ingår. Inom dessa områden är det ofta svårt att definiera den vara 

eller tjänst som skall tillhandahållas. Som en följd av detta är det problematiskt att 

sätta upp mätbara kriterier när det gäller exempelvis kvaliteten. Något som är 

nödvändigt för att kunna utvärdera verksamheten. I följande kapitel kan vi se 

exempel på hur svårigheten att definiera vilket innehåll äldreomsorgen bör ha 

påverkar arbetet på olika områden. 
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5 Organisationsförändringar inom äldreomsorgen 

Det finns siffror som visar att produktiviteten i kommunsektorn har förbättrats till 

följd av de senaste årens förändringar, vilka ibland refereras till som 

marknadsanpassningar. Potentialen för ytterligare besparingar har i många 

utredningar och utvärderingar angivits till mellan 10 och 20 procent (Blom & 

Hallgren, 1999). Motsägande resultat finns också att finna och många gånger 

handlar det om att olika mätmetoder använts. När det gäller mätningar av 

produktiviteten inom offentlig verksamhet görs dessa ibland med samma metoder 

som inom industriell produktion. Detta kan leda till att resultaten bli missvisande 

och svårtolkade. Något som är viktigt att vara medveten om i diskussioner kring 

effektivitet och produktivitet inom den offentliga sektorn. (Borg, 1996)  

Vi har redan konstaterat att en rad förändringar har genomförts inom den 

kommunala sektorn under det gångna decenniet. Detta gäller inte minst 

äldreomsorgen. Under 1999 genomfördes en enkätundersökning i Sveriges 

kommuner angående förekomsten av entreprenader och så kallade kundvalssystem 

inom området vård och omsorg om äldre (refererad till i Socialstyrelsens rapport 

Konkurrensutsättning och entreprenader inom äldreomsorgen � Historia och nuläge, 

2000). Entreprenader och köp av enstaka tjänster utgjorde 7,3 procent av 

bruttokostnaderna 1999, att jämföra med motsvarande siffra på 4 procent för 1993. 

Även då utbredningen fortfarande är relativt begränsad har således entreprenaderna 

kommit att spela en allt större roll. Innehållet i entreprenörernas verksamhet har 

dessutom förändrats. I början av 1990-talet var deras verksamhet främst inriktad på 

tjänster som städning och matdistribution. Nu handlar det om mer omfattande 

servicetjänster. Socialstyrelsen beskriver utvecklingen som att entreprenörerna har 

gått djupare in i äldreomsorgens kärnverksamhet. I Socialstyrelsens rapport 

konstateras att ytterligare undersökningar måste genomföras för att få en bild av 

effekterna av de förändringar som genomförts på området. Bland annat framkommer 

att personalen och de enskilda alltför sällan får komma till tals. 



19 

5.1 Verksamheten som mål eller medel 

Utifrån tidigare forskning kan konstateras att det kan vara av värde att titta på 

lösningar som varit framgångsrika inom den privata sektorn, när förändringar inom 

den offentliga sektorn skall genomföras. Samtidigt är det, som betonats tidigare, 

viktigt att vara medveten om de skillnader som finns mellan de olika sektorerna.  

Alla de politiker som intervjuats i denna studie framhåller att det är av stor vikt att 

komma ihåg de olikheter som finns mellan kommunerna och privata företag. 

�Det finns en stor skillnad, och den är viktig. Den privata verksamheten den bygger på 

precis samma som när du och jag sätter in pengar på banken. Vi vill få lite ränta, alltså 

vinst. Vi går inte till banken för att vi tycker att den bedriver en verksamhet som är bra ---. 

Precis på samma sätt resonerar en företagare, som istället för att sätta dem på banken 

satsar dem på en verksamhet. Alltså är vinsten ett mål och verksamheten är medlet. Men en 

allmän, kommunal verksamhet har verksamheten som mål. --- Och där blir pengarna 

medlet.� 

Den politiker som intervjuats i Motala menar att BUM till viss del gick ut på att 

försöka likna ett företag, men att kommunen i den nya organisationen försökt gå 

ifrån den modellen. 

�Det var lite grann så i den gamla organisationen. --- Jag tyckte inte om det upplägget 

själv för att man kan inte jämföra att driva en kommun med att driva ett företag, det ser 

annorlunda ut. Jag håller med om att den gamla beställar- utförarmodellen handlar mycket 

om det, att skapa en marknad och skapa konkurrens.� 

Två av de fyra politiker som intervjuats vill inte kalla utvecklingen för en 

marknadsanpassning. En av dem menar att ordet har fått en negativ klang och att det 

helt enkelt inte passar in i den vokabulär som används inom offentlig verksamhet. 

Samtidigt påpekas att det ibland riktas orättfärdig kritik mot att politikerna, som ett 

led i att efterlikna företag, ställer ekonomiska krav. 

�En annan sak som jag har lite svårt att kunna se att det just hänger ihop med marknaden 

är att vi ställer ekonomiska krav. Men motsatsen är ju att vi inte skulle ställa ekonomiska 

krav. --- Om en företagare inte ställer krav på vinst så tycker jag att det vore mer 

acceptabelt än om jag som politiker inte ställde ekonomiska krav. För det är inte min krona 

--- som jag förvaltar. --- Så att det som jag tror med den här marknadsanpassningen har 
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kommit att det blivit ett skällsord, det är att vi har använt mycket samma begrepp som de 

på den privata marknaden gör. Men å andra sidan är det ju det de handlar om.� 

De två som är mer positiva till begreppet menar att marknadsanpassningen kan vara 

ett medel för att ställa krav på en mer effektiv organisation. 

�Ser man på marknadskrafterna i de här sammanhanget så består de av 133 000 

linköpingsbor. Ytterst måste vi sträva efter att få de individer som ska ta emot personliga 

tjänster --- att betrakta dem som kunder---. Så i den delen så möjliggör vår modell en 

marknadsanpassning, men den är inte tillräcklig för en marknadsanpassning. Vi har en 

bättre anpassning till marknaden, vi har en bättre anpassning till de människor som får 

servicen än vad vi hade i den traditionella organisationen.� 

Politikernas inställning till den allmänna utvecklingen under 1990-talet, och till 

begreppet marknadsanpassning ser således något olika ut. Gemensamt för dem alla 

är dock att de anser att det är viktigt att vara medveten om de tydliga skillnader som 

finns mellan privat och offentlig verksamhet. Även de som är positivt inställda till 

att införa lösningar som främst använts av privata företag påpekar att denna 

distinktion är av vikt.  

Det är intressant att konstatera att inställningen till det politikerna kallar för 

�marknad� skiljer sig åt dem emellan. Några av dem utgår ifrån att en marknad 

redan existerar och att politikernas uppgift är att se till att denna fungerar så effektivt 

som möjligt. Andra ser marknaden som något skapat och som hänger samman med 

införandet av en viss organisationsmodell. De i den senare kategorin är ibland 

tveksamma till om det är rätt att skapa en marknad. Enligt min uppfattning ligger 

skillnaden i att begreppet marknad helt enkelt ges olika innebörd. 

Det kan tyckas konstigt att ifrågasätta riktigheten i att �skapa� en marknad, när 

verksamheten de facto redan är etablerad. Det har länge funnits såväl ett utbud av 

som en efterfrågan på tjänster inom området äldreomsorg. Att ifrågasätta detta kan 

tyckas vara ett ifrågasättande av om verksamheten behövs överhuvudtaget. Med all 

säkerhet är det inte denna slutsats som kan dras utifrån vissa politikers resonemang. 

Vad de menar är snarare det sätt på vilket tjänsterna tillhandahålls. De motsätter sig 

modellen att köpa och sälja denna typ av verksamhet. Köp- och säljförfarandet 
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likställs av dessa med att skapa en marknad. De politiker som anser att en marknad 

redan finns avser sannolikt just det faktum att verksamheten redan bedrivs. Köp- och 

säljförfarandet blir för dem istället ett sätt att få marknaden att fungera bättre. 

Redan här uppstår således ett problem i diskussionen kring effekterna av en viss 

organisationsmodell, i det här fallet BUM. Eftersom politikerna har olika 

förförståelse när det gäller de begrepp som en stor del av diskussionerna ute i 

kommunerna och i media kommit att kretsa kring, kommer deras inställning redan 

från början att vara färgade. Detsamma gäller sannolikt även personalen. I 

intervjuerna med de senare får jag intrycket att de, i likhet med några av politikerna, 

ser mycket negativt på begreppet marknad och att det är relativt värdeladdat. 

Marknadsanpassning förknippas av personalen med privat verksamhet och för dem 

passar begreppet inte in i en offentlig verksamhet. 

�Jag vet inte om det är särskilt relevant. Det låter ju liksom inget bra i mun, va. Utan det 

här är ju kommunägt.� 

Att utan förklaring kalla utvecklingen under det senaste decenniet för en 

marknadsanpassning eller marknadsorientering kan av denna anledning automatiskt 

ge upphov till negativa reaktioner, vilket är värt att notera. Om begreppet 

marknadsanpassning används enbart med betydelsen om en strävan efter att 

prioriteringarna i samhället skall göras utefter de önskemål invånarna har, torde 

begreppet bli mindre värdeladdat. Denna definition kan ställas mot en innebörd om 

ökad konkurrens och privatisering, vilket innefattar en högre grad av ideologiska 

värderingar. 

Som vi sett i kapitel 2.1.2 kan BUM teoretiskt sett inte helt enkelt kopplas till en viss 

politisk ideologi. Trots detta är mitt intryck att de intervjuades inställning till 

utvecklingen hänger samman med just deras ideologiska värderingar. En stor del av 

diskussionen kring riktigheten i införandet av vissa förändringar och effekterna av 

dessa präglas således av personliga värderingar och erfarenheter. Hur detta kan ha 

påverkat förändringsprocessen i sig diskuteras vidare i kapitel 4.2.  

Flera av politikerna tar i samband med jämförelsen med privata verksamheter upp 

problemet med kommunernas begränsade resurser. I citatet ovan ser vi att de 
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intervjuade ibland uppfattar det som om allmänheten har svårt att acceptera att 

politikerna ställer ekonomiska krav. De upplever det orättvist att de får kritik när de, 

enligt dem själva, försöker använda de ekonomiska resurserna så effektivt som 

möjligt. Att kommunernas resurser ibland betraktas som oändliga är något som även 

några ur personalen tar upp. De menar att det nya sättet att arbeta leder till större 

reflektion kring hur pengarna används. 

�Alltså kommunen har ju varit en sån kalv som man kan mjölka och mjölka och mjölka.� 

�Ja, det tänktes ju inte till överhuvudtaget.� 

Med utgångspunkt i dessa citat kommer vi in på diskussionen kring vilka effekter 

förändringarna som genomförts i de tre kommunerna under decenniet gett upphov 

till.  

5.2 Förändringarnas effekter 

Ett flertal utredningar har gjorts för att försöka belysa effekterna av det senaste 

decenniets reformer i Sveriges kommuner. Slutsatserna är många gånger att det är 

svårt att särskilja effekterna av förändringarna, som exempelvis införandet av en 

BUM, från effekterna av den allmänna åtstramningen i ekonomin. Detta är något 

som även tycks gälla kommunerna i denna studie. Enligt politikerna som intervjuats 

har dock modellen med beställare och utförare varit ett medel för att öka 

effektiviteten i verksamheten, åtminstone i ett tidigt stadium. 

�Om man tittar på de här olika modellerna, beställar- utförarmodellen och 

verksamhetsorganisation så att säga så tror jag att, men det är ju bara en tanke jag har, att 

initialt när man inför den nya organisationen så tror jag effektiviteten ökar och det var det 

här att man tog bort de fria nyttigheterna va. Alltså man såg över det här med städning, 

man såg över sina lokalytor, man såg över de kostnader som inte direkt var kopplade till 

verksamheten. Och de delarna där sparade man säkert ett antal miljoner på när man 

gjorde det då.� 

En av de intervjuade politikerna menar att BUM många gånger fått orättfärdig kritik. 

Han påpekar att införandet av den nya organisationsmodellen var en stor förändring 

för alla inom organisationen och att det tar tid att lära sig. Detta behöver dock inte 
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innebära att modellen är fel, fortsätter han. Politikern menar att kritiken som riktats 

mot BUM går att dela in i tre kategorier, som måste hållas isär för att kunna arbeta 

vidare och försöka lösa de problem som återstår. 

�Antingen kan det bero på att modellen är fel och då ska man naturligtvis utveckla och 

förändra modellen, eller också är det att de som ska tillämpa modellen inte kan tillämpa 

modellen, vilket är det vanligaste felet. Då får man sätta till utbildningsinsatser och öka 

förståelsen. Eller också att folk inte tycker om vad som kommer ut ur modellen, oavsett om 

vi har en traditionell modell eller om vi har vår beställar- utförarmodell. --- Och det här 

blandar folk, journalister och� de blandar ihop de här sakerna och då är det kanske lite 

svårt att sätta in lösningarna på rätt ställe.� 

Även om de övriga politikerna inte uttryckte sig på samma sätt som ovan, så är min 

uppfattning att de alla anser att det ofta handlat om en förvirring när det gäller vad 

som egentligen varit effekterna av själva modellen. Med anledning av detta kom 

diskussionen med politikerna även att handla om förändringar som inte 

nödvändigtvis behöver kopplas samman med just BUM. När det gäller de 

gruppintervjuer som genomfördes med personalen valde jag medvetet att inte inrikta 

diskussionen specifikt på BUM, utan vi talade genomgående mer allmänt om 

utvecklingen under 1990-talet. Anledningen var att jag efter första intervjun ansåg 

det vara mycket svårt att särskilja den delen av omorganisationen från saker som de 

allmänna besparingarna och Ädel-reformen3. Många ur personalen nämner 

exempelvis nedskärningar i samband med omorganisationen, vilka gjorde att 

inställningen från början blev negativ från deras sida. 

�Vi fick neddragningar på fyra eller fem heltidsanställda här. Från ena dagen till den 

andra.--- För att kommunen skulle kunna få det (syftar på det anbudsförfarande som 

påbörjades efter omorganisationen) så var de tvungna att lägga ett lågt bud. --- Det blev en 

chock här.� 

                                                           
3 Ädel-reformen, som genomfördes 1992, innebar att kommunerna tog över ansvaret för all 
långvarig vård och service för äldre och funktionshindrade personer. En anledning till reformen var 
att det tidigare varit svårt att urskilja gränsen mellan landstinget respektive kommunernas ansvar. 
En tanke var också att en enhetlig organisation skulle leda till ett effektivare resursutnyttjande. 
(www.aldreprojekt.gov.se) 
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Trots svårigheten att renodla effekterna av BUM frågade jag såväl personal som 

politiker om deras uppfattning av hur införandet av organisationsmodellen påverkat 

verksamheten. Många i personalgrupperna svarade spontant att de inte kunde se 

någon större skillnad, men i de flesta grupperna fanns någon med en avvikande 

åsikt. Detta ledde till diskussioner som ofta slutade i att respondenterna kom överens 

om att de trots allt finns en del ganska tydliga skillnader. Vad som upplevs vara de 

största förändringarna skiljer sig dock en del åt mellan de olika enheterna. Huruvida 

effekterna av de förändringar som genomförts är positiva eller negativa råder det 

också delade meningar om. Här ryms åsiktsskillnader såväl mellan politikergruppen 

och personalgruppen som inom de båda grupperna. 

5.2.1 Konkurrens på både gott och ont 

Vi har tidigare konstaterat att trenden i kommunerna gått mot att försöka öka 

konkurrensen, för att på så sätt kunna pressa priserna och öka förnyelsetakten. Det är 

dock fortfarande så att de flesta kommunala verksamheter bedrivs i egen regi och 

konkurrensen har inte utvecklats i den takt som en del önskat. Kritiker menar att 

konkurrens av olika anledningar inte hör hemma inom den offentliga sektorn. De 

syftar då ofta på den mjuka delen av verksamheten, som exempelvis utbildning och 

omsorg. På den tekniska sidan är ökad konkurrens mer accepterad och därför även 

mer utbredd. 

Om de obligatoriska kärnområdena4 undantas menar vissa att utrymmet för 

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom områdena skola, vård och 

omsorg är cirka 180 miljarder kronor. Det hävdas också att en höjning av andelen 

verksamhet i alternativ drift kan leda till lägre kostnader utan att kvaliteten blir 

lidande. En av effekterna av 1990-talets kris kan därför vara att kommunerna blivit 

uppmärksamma på denna möjlighet. (Söderström, 1999) Som en motvikt till dessa 

åsikter finns det även de som hävdar att konkurrens inom den offentliga sektorn 

många gånger leder till lägre kvalitet. Detta hänger samman med åsikten om att ett 

                                                           
4 Kommunerna har enligt lag ansvar för socilatjänst, det offentliga skolväsendet, plan- och 
byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och 
avlopp samt ordning och säkerhet. All annan verksamhet sker på frivillig grund, som exempelvis 
fritidsverksamhet, bostäder och kultur (bortsett från bibliotek). (www.svekom.se/adr/statis/index) 
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lågt pris kommer att vara det som premieras snarare än en hög kvalitet. Anledningen 

är delvis att priset är lättare att överblicka. 

Oavsett vilken sida man väljer i debatten kring konkurrensens effekter är det 

relevant att poängtera att det finns en gräns för hur mycket kostnaderna kan sänkas. 

Detta eftersom vissa tillvägagångssätt är nödvändiga för att behålla kvaliteten. 

Kostnadssänkningar på bekostnad av denna är inte att effektivisera. Att genom olika 

förändringar skapa förutsättningar för att producera samma produkt till ett lägre pris 

visar på att effektiviteten ökat. Om kvaliteten däremot försämrats i samband med 

kostnadssänkningen är inte produkten längre densamma som tidigare och det går 

inte utan förbehåll att tala om en effektivitetsökning. Den lägre kostnaden kan också 

ha varit möjlig på grund av utebliven kompetensutveckling eller uteblivna 

investeringar. Detta leder till att möjligheten att i framtiden bedriva kostnadseffektiv 

produktion minskar. (Back & Lane, 1991 och Borg, 1996). 

En av de intervjuade politikerna menar att den ökade konkurrensen inom 

kommunerna inte påverkat kvaliteten negativt. Han menar snarare att den motverkat 

de negativa effekterna av de allmänna besparingarna. 

�Frankt kan jag nog uttrycka mig som att konkurrens och beställar- utförarmodellen inte 

har lett till kvalitetsförsämringar. Däremot så har definitivt besparingarna lett till 

försämringar. --- Men det har ju inte med konkurrensen att göra. Tittar vi på konkurrensen 

till den del där den förbilligade eller ökade kvaliteten så motverkade det besparingarnas 

effekt och minskningen av kvaliteten.� 

En negativ effekt av konkurrens från externa enheter, menar vissa, är att det är 

svårare att få insyn i dessa enheters verksamhet. En annan kritisk synpunkt är att det 

finns en risk att externa utförare vid en upphandling lägger sig på en prisnivå som 

konkurrerar ut de kommunala enheterna. I ett senare skede kan de externa parterna 

ha skaffat sig så pass stor marknadsmakt att de drastiskt kan höja priserna, då 

kommunen hamnat i en beroendeställning. När det gäller privata vårdbolag i vissa 

delar av landet menar många att detta redan är på väg att hända (DN 000205b). Att 

det finns en risk att externa enheter skapar sig för stor marknadsmakt är något som 

en av de intervjuade politikerna tar upp. 
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�Jag ser en fara i det också i att man kan dumpa priserna för att komma in och sedan 

avhänder kommunen sin del och sedan då i upphandlingsfas två eller tre så höjer man då 

priset och då står kommunen utanför. Det är detta jag ser som den största faran.� 

När det gäller konkurrens i allmänhet är alla politiker utom en överens om att detta 

är något positivt för den kommunala verksamheten. Respondenten i Norrköping 

talar dock hellre om betydelsen av samarbete. Konkurrens passar inte in i den 

offentliga verksamheten, menar han i motsats till de övriga. En av de positivt 

inställda politikerna gör en målande jämförelse med ett hundrameterslopp. 

�Det är ungefär som när man ska springa ett hundrameterslopp. Det vore ju inte särskilt 

roligt�varför skulle man springa särskilt fort, om man ändå vann. --- Man ser att man 

måste tänka nytt. Och därmed så både förbättrar man och förbilligar.� 

Konkurrens är positivt ur två synvinklar menar de tre eniga politikerna. Dels håller 

det nere kostnaderna och dels är det ett sätt att förbättra kvaliteten. 

�Jo, jag ser ju det som två delar. Dels --- att få ner kostnaden för den egna verksamheten, 

eller den man handlar upp. Och dels att stimulera verksamheten så att den blir bättre helt 

enkelt. Genom att man vet att det finns ett konkurrensförhållande.� 

Genom en ökad konkurrens kan också välfärden i samhället höjas, resonerar en 

politiker. Den ökade pressen har dessutom lett till att personalen jobbar �smartare�. 

�Ju lägre kostnader vi får desto mer stiger välfärden. Därför att antingen får du mera då i 

verksamheten eller också får skattebetalarna behålla mer i sin egen plånbok som de kan 

använda utan att politikerna sätter anvisningar på pengarna. Och sedan har konkurrensen 

också bidragit till kvalitetshöjning. ---. Därför att vad som hände när vi, om jag återigen 

tar hemtjänsten, �när privata utförare kom in och hade andra idéer om hur personalen 

skulle organisera sig, andra idéer om hur personalpolitiken skulle vara. --- Det satte ju en 

jäkla press på den kommunala organisationen i övrigt. --- Och då höjdes kvaliteten, 

ansträngde man sig lite mer, inte sprang fortare nödvändigtvis, men jobbade smartare.� 

Personalens inställning till konkurrens är kluven. Vissa är positiva, medan andra 

tveksamt skakar på huvudet och menar att konkurrens inte hör hemma inom deras 

verksamhet. Eftersom andelen externa enheter varierar mellan de tre kommunerna 
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handlade diskussionen under intervjuerna ibland om en tänkt situation, där 

kommunen utsätts för konkurrens i större utsträckning. 

�Det är nog både på gott och ont tror jag. På något sätt. Det är väl det här med ekonomin 

då kanske...om de privata då har mer pengar att tillföra och kanske kan ge bättre service, 

då står sig ju kommunen slätt. Det är klart.� 

En del är enbart negativa och kan inte se att det skulle finnas några fördelar med 

konkurrens. Dessutom menar vissa respondenter att hotet från externa enheter kan 

skapa en rädsla hos personalen. 

�Nä, inte med allt man har läst om det här privata. Så har det ju varit...där har de ju fått 

jobba häcken av sig. --- En viss rädsla finns det nog för det också. Det har ju alltid varit 

väldigt tryggt liksom att jobba inom kommun då. Man har varit garanterad jobb på nåt 

vis.� 

På en annan enhet är uppfattningen att konkurrensen inte märks i deras del av 

organisationen. 

�Konkurrens är inget vi känner av, utan det är nog högre upp i organisationen. --- Jag 

känner absolut inget hot.� 

En respondent menar lite ironiskt att cheferna i och med konkurrensen gärna vill 

visa upp ett snyggt yttre. 

�Ja det hör man ju chefen här nere, att de pratar om att de vill ju gärna att det ska se 

snyggt ut utåt då. Så byter man möbler i receptionen.� 

Jag tar under intervjuerna upp politikernas argument om att det kommunala 

monopolet kan leda till att verksamheten inte utvecklas och får medhåll av några 

respondenter. Samtidigt kopplar en av dem samman detta med resursbrist. 

�Ja i vissa fall kan jag nog hålla med om det. För jag tycker att tiden står ju lite stilla, i 

alla fall på våran arbetsplats. Det är väl det att det är ju inte så mycket personal att man 

kan ju liksom inte ändra på rutiner så mycket. Man är låst nästan, eftersom allt...man får ju 

bara titta på klockan hela tiden nästan.� 

En anledning till att många är negativt inställda är att de menar att kommunen har 

längre erfarenheter av äldreomsorg än andra, privata utförare. De är också rädda att 

konkurrens kan leda till att det blir pengarna som styr alltför mycket. Någon säger 



28 

uppgivet att ingenting kan vara sämre än det som är idag och ser därför 

konkurrensen från externa enheter som något av en frisk fläkt. Denna uppfattningen 

delas även av andra respondenter. 

�Det känns som om ingenting kan bli sämre än det här. Det kan ju bara bli bättre tycker 

man ju. Nu är vi ju nere i botten.� 

Sammanfattningsvis kan vi se att åsikterna kring konkurrens skiljer sig relativt 

mycket mellan de två grupperna, politiker respektive personal. Då uppdelningen i 

beställare och utförare i teorin ofta införs just för att underlätta för ökad konkurrens 

är det inte särskilt förvånande att politikerna är positivt inställda till detta. Det är 

snarare anmärkningsvärt att en av respondenterna i denna grupp starkt tar ställning 

mot konkurrens inom offentlig verksamhet, samtidigt som han talar för modellen i 

sig. Självklart kan detta ha att göra med att uppfattningen om BUMs praktiska 

utformning skiljer sig åt beroende på bland annat politisk åsikt. Samtidigt är denna 

iakttagelse intressant med tanke på att just konkurrens ofta utpekas som en 

grundtanke med modellen. 

Personalens inställning upplever jag som instinktivt negativ. Även då det går att 

peka på positiva effekter av konkurrens har de flesta svårt att ta till sig dessa. Trots 

detta menar personalen att det är nödvändigt med förnyelse inom den kommunala 

äldreomsorgen, och vissa anser att konkurrens från externa enheter i detta avseende 

kan vara nyttigt. På så sätt tvingas kommunen att se över sina verksamheter och 

utvärdera vad som behöver göras för att stå sig i konkurrensen. Här finns alltså ett 

utrymme för att öka effektiviteten, genom att jobba �smartare�, för att citera en av 

politikerna. Det gäller dock att vara uppmärksam på när effektiviseringen övergår i 

rena nedskärningar. Något personalen hävdar redan är ett faktum. Det är svårt att 

uttala sig om huruvida de nedskärningar som genomförts det senaste decenniet är en 

konsekvens av att konkurrensen ökat. Siffror visar dock att andelen kommunala 

enheter fortfarande är så pass stor att det är osannolikt att kommunerna skulle känna 

sig pressade att skära ned, på grund av att externa konkurrenter hotar att ta över 

marknaden. 
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5.2.2 Tydligare roller 

När det gäller renodlingen av rollerna i kommunen är detta inget som personalen 

märkt av, trots att detta anses vara en grundtanke vid införandet av BUM. De menar 

att det fortfarande är mycket oklart vem de skall vända sig till och vem som är 

ansvarig. 

�Tveksamt, det är ungefär som det har varit i femtio år. Man vet aldrig vart man ska vända 

sig.� 

I motsats till personalen menar politikerna i Linköping och Norrköping att BUM är 

tydligare när det gäller att visa vem som är ansvarig för olika delar. Här gäller det 

bara att använda modellen på rätt sätt, förklarar de. Motala blir något av ett 

undantagsfall när det gäller modellen, eftersom man där valt att avveckla BUM 

sedan förra årsskiftet. Respondenten förklarar att anledningen till att BUM infördes 

mycket var att försöka renodla politikerrollen, men att detta inte utvecklades riktigt 

som det var tänkt. Därför togs modellen bort och ersattes med en annan. 

�Man ville renodla politikerrollen, det vill säga att man inte skulle syssla med 

verksamhetsfrågor, dagliga frågor...alltså driften av verksamheten. Utan man skulle jobba 

med att formulera mål, riktlinjer och annat. Och då införde vi en ganska renodlad BUM . --

- Detta fungerade bra till viss del. Däremot hade vi inte särskilt mycket politisk styrning av 

verksamheten. --- Till viss del fungerade det med beställningarna --- men vi ville ändå 

förändra organisationen för att få en modell med en bättre och tydligare politisk styrning.� 

Respondenten i Motala menar att BUM snarast ledde till att politikerna skyllde på 

tjänstemännen och tvärtom. 

�Jag menar framförallt så är det där jätteviktigt mot medborgarna, att de vet vem det är 

som de ska ta kontakt med va. Så är det något problem så är det den och den personen som 

har ansvaret. Och de bryr sig inte så mycket om hur kommunen organiseras, de struntar i 

det här (pekar på en skiss över organisationen) utan de är intresserade av vem man kan ta 

kontakt med om något går fel eller så va.� 

Även då grundtanken med BUM är just att renodla rollerna och få en tydligare 

ansvarsfördelning ser vi alltså att detta inte lyckats fullt ut i kommunerna. Ett 

problem inom detta område är dock att det gäller att vara klar över vilka roller som 
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avses. I tidigare undersökningar åsyftas främst ansvarsfördelningen mellan politiker 

och tjänstemän. Det är också denna som politikerna syftar på i intervjuerna. 

Personalen å sin sida pekar främst på otydligheten när det gäller ansvarsfördelningen 

mellan tjänstemännen i beställarnämnden och cheferna ute på de olika enheterna. 

Samtidigt syftar även de på förhållandet mellan politikerna och tjänstemännen på 

olika nivåer. 

Att rollerna inom den kommunala organisationen är oklara leder till att en 

ineffektivitet byggs in i systemet. Dels när det gäller arbetsfördelningen och dels 

avseende tidsanvändningen. Det mest effektiva torde vara att varje person har de 

arbetsuppgifter som stämmer bäst överens med personens kompetens. Av denna 

anledning kan det vara rimligt att renodla politikernas roll till att företrädesvis 

formulera mål för verksamheten. Att lämna över ansvaret för driften av 

verksamheten till de som är bättre insatta i det praktiska utförandet är en lösning 

som kan antas påverka produktiviteten i positiv riktning. När beslut skall fattas är 

det också viktigt att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns inom en 

verksamhet. I detta fallet äldreomsorg. Personalens delaktighet i utvärderingar och 

utveckling av det dagliga arbetet borde här vara självklar för att få en hög 

produktivitet. Så är dock inte fallet. Detta behandlas vidare i avsnitt 4.2.3 om 

bristande utvärderingsarbete. 

Den ineffektivitet personalen pekar på handlar främst om oklarheten över vem eller 

vilka de ska kontakta när frågor uppstår. Processen att hitta den eller de personer 

som eftersöks är många gånger mycket tidskrävande. På flertalet enheter vittnar 

personalen om att denna extra tid skulle kunna användas på ett mycket effektivare 

sätt. I en tid då produktivitetskraven på den offentliga sektorn blir allt högre är detta 

något som borde ses över. Att minska ner denna uppsökningstid genom att göra 

rollfördelningen på detta område tydligare skulle kunna frigöra resurser att använda 

till den egentliga verksamheten. 

5.2.3 Transaktionskostnader vid anbudsförfarandet 

Utöver tydligare rollfördelning är en grundtanke med BUM att genom ett 

anbudsförfarande öka konkurrensen och höja effektiviteten i resursutnyttjandet. 
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Kritik framkommer dock om att detta förfarandet snarare lett till en ökad 

administration och att de positiva effekterna uteblivit. Vissa menar dessutom att det 

är tveksamt om kommunerna är kompetenta att ingå avtal, med de rättsliga 

komplikationer dessa innefattar (Madell, 2000). Utifrån denna bakgrund är det 

intressant att titta på hur arbetet med beställningar kommit att fungera i de tre 

undersökta kommunerna. 

Politikerna som intervjuats ser överlag arbetet med beställningar som något positivt, 

men en del negativa sidor framkommer också. Någon anser exempelvis att det är en 

svår avvägning mellan att använda sig av ett detaljerat avtal och att, genom en mer 

övergripande beskrivning, låta personalen få mer frihet att bestämma över 

verksamheten. Här handlar det således om vilken metod som ger upphov till lägst 

transaktionskostnader. 

Att använda sig av ett detaljerat kontrakt vid beställningen av en viss verksamhet 

leder till höga kostnader för just kontraktsutformningen. Ett annat alternativ är att ge 

utföraren större frihet genom att endast skriva ned övergripande riktlinjer. Denna 

metod leder till höga transaktionskostnader i ett senare skede, när det gäller att följa 

upp och utvärdera verksamheten. Transaktionskostnadernas storlek påverkas 

dessutom till stor del av hur förhållandet mellan de kontrakterande parterna ser ut. 

Ett förhållande som bygger på ömsesidig tillit kan sänka transaktionskostnader, 

genom att upphandlarna på så sätt inte behöver lägga någon stor möda varken på 

utformningen av kontraktet eller på uppföljningen. 

Ett förtroende baseras på en relation mellan individer och kontraktstiden tenderar 

därför att bli lång. Även om ett maktskifte skulle leda till andra personer i 

upphandlingsposition lever kontraktet ofta kvar på grund av låga 

transaktionskostnader. Detta leder självklart till att konkurrensen inte fungerar, då 

kontraktet förlängs utan anbudsförfarande. Att förlita sig på långtidskontrakt istället 

för konkurrens behöver dock inte vara negativt för konsumenterna. Det kan vara så 

att ett byte av kontraktspartner varje år leder till att det blir svårt för producenten att 

utveckla sin verksamhet till att passa den rådande situationen. Trenden mot en mer 

marknadslik situation inom den offentliga sektorn kommer i konflikt med att bedriva 
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en verksamhet baserad på tillit. I en sådan modell litar kommunens styrelse på att de 

som tidigare gjort jobbet kommer fortsätta att göra det på samma sätt som tidigare. 

Därför görs heller inga utvärderingar. Nackdelen med ett sådant system är att det 

inte uppmanar till förnyelse. (Smith & Smyth, 1996) 

En problematik som framkommer i tidigare forskning, när det gäller 

anbudsförfarandet, är att det kan vara svårt att kvantifiera den offentliga 

tjänsteproduktionen. En av politikerna är kritisk mot denna inställning, som innebär 

att det inte skulle gå att mäta service på samma sätt som hårda verksamheter. Han 

menar att detta snarare är en förutsättning för att kunna ställa krav på politikerna. 

�I traditionell kommunal organisation så är det väldigt mycket utgångspunkten att vi kan 

inte mäta äldreomsorgen, vi kan inte mäta trygghet ---. Och därför så säger man vi vill ha 

äldreomsorg och så lämnar man över det till egen regi. Och i min sinnevärld i vart fall så 

har det då blivit så att det är personalen som blivit politiker. I en modell som jag då inte 

vill kalla marknadsstyrd, där är det just politikern som talar om, beställer. --- Och därmed 

så kan medborgarna också komma tillbaks och säga�jasså du, du tycker inte att jag ska ha 

mera äldreomsorg? Då ska inte politikern skylla ifrån sig och säga att det är dom där ute.� 

I Motala menar respondenten att det kunde vara ett problem att just politikerna 

jobbade med att utforma beställningarna. 

�Som politiker la man faktiskt den mesta kraften på själva avtalen. Det var mer 

formuleringar, och om man skulle använda �och� eller �att� än hur verksamheten skulle 

se ut. Så att det blev lite fel fokus. Det var också en anledningen till att vi tog bort det här 

med BUM.� 

Samma politiker påpekar också att modellen gett upphov till en ibland oönskad 

administration. 

�Det som är nu är att avarten till det här är att man har ökat det här med internfakturering 

på ett helt annat sätt --- det skapar administration. Och även det här med det här 

förhandlandet och avtalsskrivandet som också var en sån här del som man inte hade 

kunskap om men som man blev ganska duktig på mot slutet från tjänstemännens sida. Men 

det tog väldigt mycket tid och kraft och jag tyckte lite grann att man fokuserade på fel 

frågor i den här delen.� 
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Som vi kan se är alltså inställningen till beställningar och hur dessa skall vara 

utformade delad. Denna diskussion hänger också ihop med den tidigare nämnda 

problematiken kring rollfördelningen. Vissa av politikerna menar att de bör vara 

deras uppgift att ställa upp detaljerade kravkriterier. Andra anser att tjänstemännen 

och de som jobbar i verksamheten är bättre på att avgöra vilken kvalitet och vilka 

krav som är lämpliga.  

Personalens inställning till att arbeta efter beställningar är överlag negativ. De anser 

att detta förfarande kan vara problematiskt eftersom en stor del av deras arbete enligt 

dem inte är möjligt att mäta eller värdera. Därför glöms en stor del av det arbete som 

utförs av dem bort när avtalen görs upp, menar de. Beställningarna har också gett 

upphov till en ökad administration, i form av att arbetet måste dokumenteras på ett 

annat sätt menar de. Dessutom upplever de att främst politikerna, men även 

cheferna, inte har någon förståelse för eller insyn i vad besluten de fattar får för 

konsekvenser i verkligheten.  

�Den sociala biten räknas ju inte in...alla gånger. Utan det är ju bara själva 

omvårdnadsdelen. Men det andra tar ju minst lika mycket tid.� 

�Ja, allting är ju uppräknat. Om man säger det här med duschning det får ju ta ett visst 

antal minuter. Och sånt funkar ju inte i verkligheten för alla människor är ju olika och 

kräver olika mycket vård.� 

Det är bara på en av enheterna som personalen inte känner att beställningarna 

påverkat på så sätt att vissa delar av verksamheten värderas högre än andra. Här 

anser de att det snarare är upp till personalen själv att prioritera och ägna tid åt det 

som anses viktigast. Om man känner att det är viktigt att gå ut och promenera så 

gäller det att ta sig den tiden, menar de. Något som de är ensamma om att anse sig 

ha möjlighet att göra. 

Denna skillnad mellan enheterna leder in på en annan diskussion, vilken handlar om 

verksamhetens personberoende. Under intervjuerna fick jag ett starkt intryck av att 

enheternas verksamhet i hög grad är beroende av enhetschefen på de enskilda 

äldreomsorgsenheterna. Personalens intryck av om modellen är bra påverkas 

dessutom till stor del av hur kontakten med enhetschefen ser ut. Vissa menar att 
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enheternas ekonomiska resurser är beroende av chefens sätt att förhandla. 

Personalen på en enhet menar att deras chef varit för snäll och att hon diskussion 

accepterat de neddragningar som kommunen föreslagit utan invändningar. De 

berättar vidare att de har hört andra enhetschefer som varit betydligt mer krävande i 

förhandlingssituationer.  

Om det är så att fördelningen av de ekonomiska resurserna är beroende av vilken 

personlighet de som företräder respektive enhet har, ser vi här ytterligare en 

ineffektivitet. Resurserna skulle sannolikt kunna omfördelas och ge ett bättre 

resultat. Istället för att låta chefernas förhandlingsförmåga styra vart resurserna går 

skulle en mer effektiv lösning vara att låta behoven stå i centrum. De enheter som 

har de största behoven borde även få en större del av resurserna. Om vi tänker oss att 

avtagande marginalnytta av insatta resurser råder, leder en behovsstyrd 

resursfördelning till att pengarna används på ett mer effektivt sätt. Varje extra satsad 

krona ger större utslag hos de enheter där marginalnyttan fortfarande är hög, och 

behoven är stora. För att kunna tillämpa en resursfördelning som baseras på 

enheternas behov krävs dock att behoven går att mäta på ett objektivt sätt. Som 

påpekats tidigare är detta mycket svårt. 

5.2.4 Kostnadsmedvetenhet 

Något som brukar anses vara en av de största fördelarna med BUM är den ökade 

kostnadsmedvetenhet som den ger upphov till. Med anledning av detta kändes det 

naturligt att fråga politikerna om deras uppfattning kring detta och även att 

undersöka om personalen anser att de själva blivit mer medvetna om kostnaderna. 

Samtliga politiker är eniga om att BUM lett till en ökad kostnadsmedvetenhet ute i 

organisationen. Denna kostnadsmedvetenhet menar de har lett till att luften i 

organisationen kunnat pressats ur och att man inte längre betraktar vissa saker som 

fria nyttigheter. De är alla övertygade om att den ökade medvetenheten bidragit till 

att göra neddragningarna under 1990-talet så små och smärtfria som möjligt. Utan 

organisationsförändringen hade det inte varit möjligt att genomföra de besparingar 

som krävdes, menar de. 



35 

�Man har fått klart för sig ute på enheterna vad kostar det här med städning, med hyror 

och annat. Och det är väl den delen som har tydliggjorts och man har kunnat krama ur den 

luften som ändå kanske funnits i organisationen.� 

Flera av respondenterna understryker vikten av att det är skattepengar det handlar 

om och att det därför är extra viktigt att använda dem rätt. 

�Ja, det leder till, för oss alla, att vi blir mer sparsamma. Om vi går till affären och man 

tar tio kilopotatis eller fem kilo potatis, för att det kostar lika mycket. Då tar man ju tio 

kilo. Är jag inte medveten om vad saker och ting kostar så tar jag alltid det bättre 

alternativet. --- Alltså det är en dygd att vara sparsam med andras pengar. Man måste ha 

en respekt för att använda dem på absolut bästa sätt.� 

Vad gäller personalen menar de allra flesta att det blivit en ökad medvetenhet inom 

verksamheten, vilket många menar är positivt. Åsikter framkommer dock även om 

att det ofta kan bli ett alltför starkt fokus på just kostnader, istället för att se till 

värdet som skapas. Dessutom kopplas medvetenheten mycket till det allmänna 

ekonomiska läget och inte enbart till BUM. 

�Jo jag tycker att det är positivt att vi får mer information. Så man blir lite mer medveten 

om saker och ting. Man är ju det hemma så varför skulle man inte vara det här?� 

�Samtidigt är det tråkigt att hela tiden höra att nu ska det sparas. Spara, spara, 

spara�Den hårdaste smällen blir ju alltid på golvet.� 

En enhet i Motala är den enda där personalen inte upplever att omorganisationen lett 

till att de blivit mer medvetna om kostnader inom verksamheten. Detta ser man som 

något positivt, eftersom man då kan rikta in sig på att göra ett så bra jobb som 

möjligt, utan att tänka på kostnaderna hela tiden. 

�Men tänker inte på kostnader, utan man ser bara till den enskilda personens 

välbefinnande.� 

Utifrån citaten ovan kan vi konstatera att flertalet av de intervjuade anser att det 

blivit en större medvetenhet kring de kostnader en verksamhet innebär. Samtidigt 

som detta kan anses vara positivt, då det leder till att de ekonomiska resurserna då 

kan användas på bästa sätt, visar intervjusvaren även på nackdelar med detta 

beteende. Flera ur personalen anser att det är svårt att kombinera en ökad 
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kostnadsmedvetenhet med ett önskvärt agerande. De menar att fokuseringen på 

ekonomiska kostnader har lett till att andra värden åsidosatts. Det har blivit allt 

viktigare att kunna sätta ett ekonomiskt värde på de tjänster som utförs. 

Det finns de som menar att sättet vi benämner transaktioner på påverkar värdet vi 

sätter på dem. Om vissa handlingar prissätts kommer vår syn på dem förändras även 

då de inte förmedlas via marknaden (Arrow, 1997). Detta tankesätt stämmer överens 

med det som personalen vittnar om. De känner att strävan att benämna olika saker 

med begrepp som hämtats från den privata varuproduktionen påverkat värdet på 

dem. Detta är ett område jag redan varit inne på i ovanstående avsnitt. Enligt 

personalen har det affärsmässiga tänkandet lett till en utarmning av äldreomsorgen. 

Allt ska numera värderas i kronor och ören för att ha ett värde. Därför har saker som 

tidigare varit mycket viktigt på enheterna, som att gå omkring och tala med de äldre, 

i princip glömts bort i de nya avtalen, berättar de.  

Som på så många andra områden, är det här svårt att uttala sig om huruvida det är 

omorganiseringen och de nya begrepp den fört med sig som lett till de 

värderingsförändringar som personalen berättar om. Sannolikt har även det 

ansträngda ekonomiska läget en stor del i detta. Samtidigt finns det, som vi sett 

ovan, de som hävdar att just det sätt vi benämner handlingar på och huruvida de 

prissätts eller ej påverkar synen på dem. Därför kan det trots allt vara relevant att ta 

till sig personalens uppfattningar. 

5.2.5 Decentralisering och resultatenheter 

En tydlig tendens under 1990-talet är att ansvaret för olika verksamheter flyttats 

längre ut i organisationen. Trenden har varit att kommunerna allt mer få ta över delar 

som förut legat under staten. I kommunerna har en motsvarande delegering skett till 

resultatenheter, som fått både budget- och resultatansvar. I en del kommuner, 

exempelvis i Norrköping, har ansvaret för de kommunala verksamheterna dessutom 

delats in under olika kommun- eller stadsdelar. När det gäller Motala används 

fortfarande begreppet resultatenhet, trots att modellen förändrats. 

Den största fördelen som brukar nämnas i samband med decentralisering är att 
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besluten fattas närmare de individer de berör. På så sätt kan de lokala 

förutsättningarna utnyttjas bättre och samtidigt kan verksamheterna styras efter de 

behov som finns (Häggroth & Peterson, 1999). Nackdelarna med ett decentraliserat 

system är bland annat att det för varje område eller enhet kan vara svårt att se de 

samlade konsekvenserna av de egna besluten. När de lokala enheterna försöker 

optimera sitt beteende är detta därför inte alltid det bästa för helheten. (Ljusberg, 

1996) De flesta anser att den offentliga sektorn måste kännetecknas av ett 

systemtänkande, där alla delar samverkar för att nå ett önskvärt resultat. Mer 

samarbete, snarare än decentralisering och ökad konkurrens, kan därför leda till 

effektiviseringar, menar vissa. (Borg, 1996 och Arvidsson, 1998) 

De politiker som intervjuats tar upp just det att decentraliseringen lett till att besluten 

nu fattas närmare de individer de berör, fysiskt sett, vilket de anser är positivt.  

�Fördelen generellt är ju då att befogenheterna kommer närmare människorna och man 

har en möjlighet att påverka på ett helt annat sätt. Nackdelarna jag ser --- alltså har man 

ett decentraliserat arbetssätt så gäller det ändå att ha ett centraliserat sätt att styra 

verksamheten va. Och det ser vi ju bland annat i det här med budgethanteringarna då. Att 

det är oerhört viktigt att man har en centraliserad styrning av budgetarna va. Annars är det 

lätt att det rinner iväg då.� 

När det gäller inställningen till resultatenheter skiljer sig denna något mellan 

politikerna i de tre kommunerna. I Motala och Norrköping är man noga med att 

påpeka att det inte får förekomma någon konkurrens mellan de olika enheterna. Min 

respondent i Norrköping kommer gång på gång tillbaka till vikten av samarbete, 

istället för konkurrens, för att nå det bästa resultatet. Respondenten i Linköping är 

mer positivt inställd till konkurrens, men menar att den finns enbart mellan 

kommunala och externa enheter. De interna enheterna i kommunen konkurrerar 

således inte med varandra varken när det gäller Linköping, Norrköping eller Motala. 

�Om vi tar här i Motala har vi jobbat för att det inte ska vara någon konkurrens mellan 

enheterna utan att det skulle vara resultatenheter där man har ett tydligt eget ansvar. Man 

får en budget och man får då bedriva verksamhet under de år som är politiskt fastställda. 

Men inte då så som att de ska konkurrera, att två skolor ska konkurrera exempelvis, har 
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aldrig varit vår målsättning. Men det finns ju kommuner där man försökt skapa konkurrens 

emellan och där tror jag att det kan finnas en risk om man gör på det sättet.� 

Risken menar respondenten kan ligga i att det samlade resultatet inte alltid blir det 

bästa ur samhällets synpunkt.  

�Jag tror att det är oerhört viktigt att personalen känner att de har ett eget ansvar, en egen 

verksamhet de kan styra över och egna pengar till det, men jag tror inte att man ska bygga 

upp ett konkurrensförhållande för det. Då är man fel ute.� 

Intressant är att ställa uttalandet från en av politikerna ovan, om att en centralstyrd 

budget är nödvändig för att inte pengarna skall rinna iväg, mot ett uttalande från en 

ur personalen. Hon menar att politikerna inte har tillräckligt förtroende för 

personalens kompetens och ansvarstagande när det gäller just utgifter i budgeten. 

�Det känns som om politikerna tror att ger de oss en budget så springer vi ut och köper 

godis för den. Jag tror att vi skulle vara väldigt noga med vår budget.� 

Här ser vi alltså att personalen upplever det som om politikerna inte har fullt 

förtroende för dem. Detta trots politikernas tal om vikten av att personalen får ett 

ansvar för verksamheten de jobbar i. 

Indelningen i olika kommundelsnämnder är personalen i Norrköping mycket kritiska 

till. De menar att kommundelsnämnderna ofta är ett onödigt mellansteg som bara 

kostar pengar. 

�De här kommundelsnämnderna kostar ju massor! Kommundelsnämnderna var nog...jag 

upplever det som ett av det sämsta de överhuvudtaget har kommit på! För det kostar ju 

skjortan alltså. Det blir ännu fler som ska bestämma och ännu fler som kan skylla ifrån sig. 

Men diskussionerna går ju nu att de ska tas bort va. Vi har inte råd alltså i Norrköpings 

kommun att ha det här.� 

Många av dem ser indelningen som ett slöseri med resurser och menar att det 

dessutom leder till ökad administration. 

�Jag tycker att det är slöseri. Det är väl i stort sett att den ena fattar ett beslut och sen 

bollar man över det hela tiden. Ja, för det kan ju vi märka av --- Det är ju samma 

kommun!� 

�Ju fler gubbar desto värre blir det. Det är ju bara så.� 
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Det framkommer också att det ibland kan vara svårt att avgöra vems ansvaret är för 

en enskild person. 

�Ibland kan det ju vara lite knöligt också. Vem ska de gå till (de gamla och deras anhöriga). 

De kan ju hamna mittemellan och ingen vill ta dem�. 

Jag försöker i alla intervjuer peka på fördelarna med decentraliseringen, i form av att 

det ökade ansvaret också borde öka möjligheten att påverka. Respondenterna är alla, 

utom ett fåtal, positiva till att få bli mer delaktiga i exempelvis hur verksamheten 

skall utformas. De säger sig dock inte märkt någon tendens till att de fått mer att 

säga till om. Några menar att det till och med är tvärtom. 

�Fast det är lite synd faktiskt. Det hade varit roligt att få ta lite mer ansvar. Ja, för man får 

ju ett helt annat tänkande då va. Hur man ska jobba och så vidare. Fast det känns ju inte 

angeläget heller, om det skulle bli så, om man jobbar för att få en bra ekonomi så 

försvinner pengarna i något annat hål. Att de inte kommer tillbaka. man vill ju ha tillbaka 

det man har sparat. Eller en bråkdel av det i alla fall.� 

På några av enheterna har de blivit informerade om att ledningen skulle sträva mot 

att personalen får en bättre insyn i exempelvis budgetarbetet. Vissa menar att de 

också fått mer information de senaste åren, medan andra säger att det aldrig blivit 

något av de tankarna. 

�Vi borde få lite mera siffror. Det skulle vi få från början. Till exempel ett diagram på att 

så här ser det ut . Vi har fått en uppgång eller nedgång eller�och se var det står i 

förhållande till �efterfrågan på vård va. Det skulle vara jätte�jag älskar ju siffror. --- Det 

var något projekt, men det blev inget av det. Det har varit många sådana projekt som inte 

lett till någonting. --- Och då blir vi ju till slut�Nä, inget mer projekt nu va!� 

Med intervjusvaren som grund kan slutsatsen dras att målet om ökad delaktighet och 

ökat ansvar ute på enheterna som politikerna talar om, inte uppfyllts. Personalen 

upplever det snarare som om politikerna misstror deras förmåga att hantera 

exempelvis de ekonomiska resurserna. Även då några av respondenterna talar om att 

de nu får mer information om verksamheten i allmänhet och de förändringar som 

pågår än förr, menar de flesta att så inte är fallet. De känner sig ofta överkörda och 

förklarar att förändringar genomförs utan att personalen haft möjlighet att påverka 
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utformningen av dessa. Vi har också sett att personalen vittnar om att ökat ansvar 

leder till ett annat �tänkande�. Med det ökade ansvaret följer incitament att använda 

de ekonomiska resurserna mer effektivt. Det är dock viktigt för personalen att ett 

gott arbete belönas på något sätt. Någon föreslår att om enheten lyckats spara in 

pengar genom att arbeta effektivare så kunde en liten del av dessa användas för att 

exempelvis bjuda personalen på en middag. På så sätt skulle de känna sig mer 

uppskattade, förklarar hon. 

I en jämförelse mellan politiker och personal när det gäller deras inställning till 

decentraliseringen kan vi alltså se att grupperna skiljer sig åt. Politikerna har en bild 

av hur decentraliseringen påverkat verksamheterna som inte riktigt stämmer överens 

med de skildringar personalen ger. Politikerna är överlag mer positiva och beskriver 

fler positiva effekter än personalen. Vad detta beror på är intressant i sig, men 

kommer inte att diskuteras närmare här. Som jag ser det ligger det en fara i att de 

båda bilderna inte stämmer överens. Med en sådan situation finns en risk att de 

förändringar som genomförs ger upphov till större kostnader än intäkter. Detta 

eftersom de positiva effekter som beslutsfattarna hoppas uppnå ibland uteblir. 

Många gånger är det dessutom så att arbetet med att följa upp och utvärdera 

förändringsarbetet brister. Något som både politiker och personal vittnar om under 

intervjuerna. Med anledning av detta är det svårt för makthavarna att få information 

om vad som gått fel och genom detta utarbeta förslag till förbättringar. 

5.3 Sammanfattande diskussion 

När man talar om samhällets ekonomiska resurser är det svårt att undvika begreppet 

effektivitet. När det gäller den offentliga sektorns finanser kan det tyckas särskilt 

viktigt att resonera kring effektiv användning av de begränsade ekonomiska resurser 

som finns. I intervjuerna kan vi se politikerna kommentera detta ett flertal gånger, 

med argumentet att det faktiskt handlar om pengar som skattebetalarna överlåtit 

ansvaret för. 

I teorin betraktas en fri marknad ofta som det mest effektiva sättet att lösa 

resursfördelningen i samhället. Därför bör staten sträva efter att intervenera så lite 

som möjligt och enbart på de områden där resultatet annars inte blir det önskvärda. 
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Här ser lösningarna mycket olika ut beroende på bland annat vilken politisk 

ståndpunkt man har. Gemensamt för alla torde dock vara en önskan om att använda 

tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Nedan förs en kortfattad diskussion 

kring det som framkommit i kapitel 5 ovan. 

Begreppet effektivitet kan delas upp i flera delar. En del handlar om effektivitet i 

produktionen, vilket innebär att en given effekt skall uppnås till en så låg kostnad 

som möjligt. Här handlar det bland annat om att ta till vara på arbetskraftens 

kreativitet, att se till att motivationen är hög och att det finns en förmåga att hantera 

förändringar på ett bra sätt. Dessutom innebär det att varje individ bör hamna på en 

plats där hon har möjlighet att utveckla sin egen potential. Här menar jag att 

kommunen misslyckas många gånger. Detta kan vi se i de intervjuer som gjorts med 

personalen inom äldreomsorgen. Även då man kan ha åsikter om att materialet är 

litet eller kanske ger en alltför negativ bild av verkligheten så är resultatet enligt mig 

intressant. Problemet generellt, när det handlar om produktivitet i kommunerna, 

ligger dock på en mer generell nivå än ute på arbetsplatserna och kommer därför att 

kommenteras först. 

Många gånger uppstår komplikationer på grund av att det är svårt att se vilket 

resultat kommunerna ämnar uppnå, alltså vilken produkt det handlar om. Följden av 

detta blir att det är svårt att uttala sig om huruvida produktiviteten är hög, eftersom 

det inte finns något fastställt resultat att mäta efter. En ytterligare följd torde bli att 

vilket resultat som än uppvisas så kan man alltid hävda att produkten inte är den 

önskvärda. 

Det kan tyckas självklart att det ytterst är väljarna som ska bestämma vilket 

produktionsresultat som önskas. Även om vi utgår ifrån att så borde vara fallet är 

problemet dock inte löst. Till stor del beror detta på att �väljarna� är en grupp som är 

allt annat än enhetlig. Att förutsätta att alla som valt att rösta på ett visst parti är ense 

med sina företrädare på alla punkter ger ingen säker vägledning. Det ett faktum att 

en del i politikernas uppgift handlar om att tolka och jämka samman sina väljares 

åsikter. Dessa utgör således ett slags filter mellan väljarnas åsikter och de slutgiltiga 

besluten. Dessutom utgör tjänstemännen ett ytterligare led i processen. Alla 
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inblandade har sannolikt sin egen bild av vad produkten, eller tjänsten, bör utgöras 

av. 

Att med dessa förutsättningar försöka göra en objektiv mätning av produktiviteten 

torde vara omöjligt. Resultaten kommer då att skifta med vilken definition av den 

färdiga produkten som används. När kritik förekommer om dålig kvalitet inom 

äldreomsorgen behöver det därför inte nödvändigtvis handla om att kommunen 

misslyckats med sin uppgift. Det kan också vara så att den nivå som uppnåtts är den 

bästa, i avseende mest effektiva, utifrån de förutsättningar som finns. Här gäller det 

alltså att vara vaksam över vilka mål som finns för en verksamhet. Lågt satta mål 

leder till att en verksamhet som kan upplevas vara mycket dålig, avseende 

kvaliteten, ändå bedrivs på ett effektivt sätt. Med detta inte sagt att så är fallet på de 

enheter som uppmärksammats i media, med anledning av vanvård av de äldre. 

När det gäller att ta tillvara personalens förmågor kan vi utifrån intervjuerna se att 

detta är något som kommunerna verkar misslyckats med. Personalen känner sig 

undervärderad och det råder hos de allra flesta brist på motivation, vilket har en 

negativ effekt på effektiviteten. Genom att bättre ta till vara personalens potential 

torde det finnas stora effektivitetsvinster att göra.  

Något jag märkte tydligt efter att ha genomfört de flesta av intervjuerna var att de 

olika resultatenheterna skiljer sig mycket från varandra. Som tidigare nämnts tycks 

verksamheterna vara relativt personberoende, med avseende på enhetschefen. Detta 

är åtminstone det intryck jag får av diskussionerna. Med det begränsade 

intervjumaterial jag utgått ifrån går det inte att utläsa att skillnaderna skulle bero på 

olikheter de tre kommunerna emellan. Detta då man kan konstatera att de 

inomkommunala skillnaderna på vissa områden är stora. Detta visar sig främst när 

det gäller de besparingar som gjorts. I princip alla enheterna är här överens om att 

nedskärningarna slagit hårt mot verksamheten. Ett par av enheterna verkar dock inte 

lika hårt drabbade och på en av dessa upplever personalen snarare att det satsats 

relativt mycket pengar de senaste åren. Med utgångspunkt i personalens berättelser 

är det, som vi sett, inte på grund av olikartade behov som skillnaderna mellan olika 

enheter är stora. Detta visar att resursfördelningen inte sker på ett effektivt sätt. 
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En problematik som är viktig att uppmärksamma när det gäller utvecklingen mot 

ökad konkurrens och decentralisering är den som handlar om mänskliga relationer 

och avtal baserade på tillit. En reflektion som kan göras utifrån detta är att de 

eventuella kostnadsminskningar en ökad konkurrens kan leda till också för med sig 

ökade kostnader på andra områden. Exempelvis kan det, som tidigare nämnts, vara 

kostsamt att utforma detaljerade kontrakt och att uppfölja att kontraktet efterlevs. Att 

det kan vara svårt att få in fler externa utförare kan här delvis ha sin förklaring. Även 

verksamhet som bedrivs i egen regi kräver dock kontraktsformulering och 

uppföljning. Om det är så att upphandlarna sätter större tillit till de interna enheterna 

blir kostnaderna för deras arbete dock mindre här, än när det gäller externa utförare. 

I sådana fall äts en del av de effektivitetsökningar som den ökade konkurrensen lett 

till upp av ökade kostnader på andra områden. 

Här gäller det således att väga kostnaderna för bristande konkurrens mot de 

�intäkter�, i form av sparade resurser, som uppstår vid konkurrens. Från �intäkterna� 

måste dock de ovan nämnda kostnaderna dras bort för att få ett rättvisande resultat. 

Ett upphandlingsförfarande behöver därför inte nödvändigtvis leda till högre 

effektivitet. Konkurrensutsättning får heller inte bli ett självändamål. Avsikten måste 

vara att samma verksamhet kan bedrivas till lägre pris eller att en bättre verksamhet 

kan bedrivas till samma pris. 

Privata företag har arbetat utifrån tanken om decentralisering och interna 

resultatenheter sedan 1950-talet. Genom ett processtänkande har företagen nu 

omprövat tanken om självständiga enheter. Fokuseringen på de enskilda enheternas 

resultat har därför minskat. Dessutom har betoningen på samarbete mellan 

avdelningsgränserna ökat. När det gäller bedömningen av de olika enheternas 

verksamheter går utvecklingen mot att inte enbart utgå ifrån resultat- och 

lönsamhetsmått. Kompletterande mått används för att få en bättre, mer heltäckande 

bild. Exempelvis betonas personalens trivsel och vikten av en hög kvalitet allt mer. 

(Engdar & Holmqvist, 1997). Denna utveckling torde vara intressant att studera 

närmare även för den offentliga sektorn i samhället. 
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Något annat som är viktigt att reflektera över är personalens förändringsvilja, som 

kommer att diskuteras vidare i nästkommande kapitel. Eftersom personalen många 

gånger har svårt att se att de förändringar som genomförts skulle ge upphov till 

positiva effekter är det också svårt för dem att ta till sig förändringarna. När 

politikerna talar om att effektivisera verksamheten är detta för personalen samma 

sak som att de måste göra samma arbete på mindre tid. Något de anser vara svårt att 

genomföra och som de dessutom menar leder till en lägre kvalitet på de tjänster som 

tillhandahålls.  
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6 Förändringsprocessen ur ett effektivitetsperspektiv 

I föregående kapitel diskuterades effekterna av de förändringar som genomförts i 

kommunerna under det senaste decenniet. Dessa effekter kopplades även till 

begreppet effektivitet. I detta kapitel förs en liknande diskussion, men med 

inriktning på själva processen varigenom förändringarna genomförts. Detta är ett 

område som är nära knutet till effekterna av förändringarna och de två 

problemområdena kan därför vara svåra att skilja åt. Jag ställde inte heller några 

direkta frågor kring förändringsprocessen under intervjuerna. På grund av detta 

understöds inte resonemanget nedan till lika stor grad som tidigare med citat. 

Diskussionen grundar sig snarare på mina intryck och reflektioner under och efter 

intervjuerna. Detta till trots är detta ett område som är av vikt för att kunna förstå 

kommunernas utveckling ur ett helhetsperspektiv.  

När man vill studera effekterna av exempelvis en omorganisering är det viktigt att 

vara medveten om att mål, förändringsprocess och resultat samverkar. Det räcker 

därför inte att enbart ha en av delarna klar för sig under förändringsarbetet. Många 

gånger är målen och resultaten de delar som är lättast att mäta och studera. Därför är 

det lätt att glömma bort det förlopp som binder samman dessa två, och som i hög 

grad påverkar hur väl mål och resultat överensstämmer, nämligen 

förändringsprocessen.  

6.1 Rationellt beteende försvårar utvecklingsprocesser 

Människor har i allmänhet ett behov av att känna sig duktiga. Detta påverkar 

individens beteende när det gäller att ta till sig ny information. För att kunna behålla 

bilden av sig själv som duktig tenderar vi att enbart lyssna till information som 

bekräftar önskvärda föreställningar. Således undviks eller motsägs information som 

talar mot de uppfattningar som redan är etablerade hos personen. Detta fenomen 

kallas kognitiv dissonans. Utifrån detta resonemang är det med andra ord rationellt 

att vara selektiv i inhämtandet av information. 

Att inte ta till sig de föreställningar som motsäger den egna uppfattningen leder till 

att individen väljer att inneha �felaktiga� kunskaper. Detta beteende leder till såväl 
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kostnader som intäkter för personen i fråga. Kostnaden kan bestå i att de �felaktiga� 

kunskaperna leder till ett beteende som försvårar utvecklingsprocesser på såväl 

individ- som organisationsnivå. Samtidigt genererar beteendet en intäkt, främst på 

det personliga området, i det att individen kan behålla föreställningen om sig själv 

som duktig och lyckad. (Ackerlöf & Dickens, 1982) 

Utifrån ovanstående resonemang kan en diskussion föras kring politikernas och 

personalens inställning till och agerande i samband med de aktuella 

organisationsförändringarna. De båda gruppernas åsikter kan, enligt teorierna om 

kognitiv dissonans, till stor del förklaras med det faktum att de berörda individerna 

valt ett ställningstagande som stödjer de egna föreställningarna. Politikerna, som var 

med och tog beslut om förändringarna, har mycket positivt att säga om desamma. 

Speciellt de som varit med och initierat förändringarna vill gärna tala om de positiva 

effekterna av omorganisationen. De försvarar dessutom de brister som visat sig 

förekomma med att dessa inte kunde förutses, och att de många gånger beror på att 

de som genomfört förändringarna inte alltid agerat på rätt sätt. De har svårare att se 

att det skulle kunna bero på att förändringarna i sig var felaktiga. De politiker som 

berättar att de redan från början var kritiska till delar av omorganisationen beskriver 

hur deras farhågor besannats. De berättar villigt om de brister som upptäckts, och 

som de redan från början var medvetna om. Det är viktigt för dem att kunna 

konstatera att deras åsikter var de som visade sig stämma. 

Personalen har överlag lättare för att peka på de negativa sidorna av förändringarna. 

Detta sannolikt på grund av att en positiv inställning till förändringar i deras 

verksamhet indirekt skulle betyda att de själva tidigare arbetat på ett sätt som inte 

varit tillräckligt bra. Deras mer negativa inställning kan också förklaras med att de 

själva inte varit delaktiga i besluten och inte behöver ta ansvar för dem. 

Såväl politiker som personal är trots allt överens om att både den gamla och den nya 

organisationen har både för- och nackdelar. Med några få undantag menar samtliga 

av de intervjuade att förändringar var och är nödvändiga. Problemet är att de har 

svårt att se vad de själva skulle kunna göra för att bidra till utveckling och 

förbättring av organisationen. De kan med däremot peka på flera möjliga 
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förbättringar som behöver göras av andra än dem själva. Med detta bekräftas 

resonemanget om att människan strävar efter att behålla bilden av sig själv som 

fulländad. Det är betydligt lättare för oss att finna fel hos andra. 

När en beslutsfattare fått igenom ett förslag kommer denne, teoretiskt sett, att ha 

svårt att ta till sig negativ kritik kring de genomdrivna förslagen. Detta innebär i ett 

längre perspektiv att det blir svårt att få till stånd de utvärderingar som är 

nödvändiga för att förnya och utveckla. Information som tas fram och som pekar på 

att besluten kanske inte var lämpliga kommer att motarbetas och sannolikt kommer 

nya utredningar att tillsättas för att överbevisa de första. 

På samma sätt kommer personalen att ha svårt att acceptera information som pekar 

på att det sätt att arbeta på som de är vana vid inte är det mest optimala. Mot denna 

bakgrund är det inte svårt att se att förändringsmöjligheterna inom en organisation är 

begränsade på grund av de mänskliga faktorerna. Det krävs mycket arbete för att få 

individerna att acceptera sina brister. Att individerna väljer att ta till sig information 

som bekräftar de egna föreställningarna blir således en bakåtsträvande kraft i en 

organisations utveckling. 

6.2 Betydelsen av institutioner 

Enligt de flesta nationalekonomer är allt beteende medvetet och individer agerar som 

de gör utifrån de olika mål de strävar efter. Den individuella valfriheten är dock 

begränsad av ett antal restriktioner, bland annat i form av olika institutioner. 

Institutionerna kan delas in i tre kategorier (Frey, 1992): 

• Normer5 och traditioner 

• Beslutssystem, i form av exempelvis demokrati eller hierarki 

• Organisationer, som exempelvis en kommun eller en intressegrupp 

Vilken betydelse de olika institutionerna har råder det delvis delade åsikter kring. 

Dessutom är de ovan nämnda kategorierna svåra att separera från varandra. Enligt 

många teoribildningar är exempelvis normer något som fyller en betydande funktion 

                                                           
5 Normer kan förklaras som förväntningar på det egna eller andras beteende. 
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i samhället och som ligger till grund för hela det mänskliga agerandet. 

Nationalekonomisk teori har dock en något avvikande syn på normerna och deras 

inverkan på individens beteende. Enligt denna vetenskap är normerna att betrakta 

som en restriktion likvärdig övriga restriktioner. Dessa ingår således i individens 

nyttofunktion och har ingen roll utanför denna. (Coleman, 1987) Utan att gå in 

djupare i teorier kring individens nyttofunktion och de restriktioner som bestämmer 

denna kan vi alltså konstatera att normer och traditioner har sin plats även inom den 

nationalekonomiska teoribildningen. I denna studie fyller de olika institutionerna 

enligt mig en stor funktion. Normer och traditioner skiljer sig åt mellan olika 

grupper och detta avspeglas i individernas värderingar och ställningstaganden. 

Beslutssystemens utformning påverkar även de hur en omorganisering genomförs 

och hur den uppfattas av de inblandade. Slutligen spelar också olika organisationer 

en stor roll under en förändringsprocess. 

Både när det gäller politiker och personal går det sannolikt att finna ideologiska skäl 

till varför de olika individerna väljer ett visst ställningstagande. Utifrån sin bild av 

vad som är rätt eller fel ur ideologisk eller värderingsmässig ståndpunkt talar 

personerna för eller emot olika beslut och organisationsformer. Hos politikerna var 

åsiktsskiljaktigheter av naturliga skäl dessutom relativt lätta att koppla till 

partitillhörighet. Även då respondenterna inte alltid kunde argumentera för sina 

åsikter var dessa många gånger fast förankrade. Inom båda grupperna fanns vissa 

åsikter som i princip var orubbliga, trots att argumentationen var bristfällig. Här kan 

vi se betydelsen av såväl normer som organisationer. 

Alla människor tillhör ett antal organisationer beroende på var de bor, vilken 

åldersgrupp de tillhör, vad de arbetar med och så vidare. Utöver de organisationer 

man automatiskt tillhör finns även frivilliga organisationer som en individ kan välja 

att tillhöra, utifrån exempelvis ett specifikt intresse. Inom de olika organisationerna 

finns normer och traditioner som man som individ förväntas följa. Detta blir 

speciellt tydligt när det gäller en intresseorganisation som ett politiskt parti. Som 

enskild person kan det då hända att man tillskansar sig åsikter, utan att egentligen ha 

funderat kring om dessa representerar de egna värderingarna. Samma sak gäller 

naturligtvis andra organisationer, som gruppen vårdbiträden eller undersköterskor. 
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Såväl politiker som personal tenderar att sluta sig till sin egen grupp. På så sätt 

utvecklas också en samhörighet och en känsla av att vara del i en större enhet. 

Något jag lade märke till under intervjuerna var att de två grupperna av respondenter 

förmedlade en känsla av �vi� och �dom� gentemot varandra. Speciellt tydligt var 

detta hos personalen. Sannolikt är detta ett sätt för individerna att förstärka sin 

grupptillhörighet. Personalen berättar att de till och med kan känna att de inte 

använder samma språk som politikerna. Därför kan det vara svårt att sätta sig in i de 

diskussioner som förs. Samma sak gäller enhetscheferna, berättar de. Under de 

informationsmöten som inbland föregått förändringar på enheterna har personalen 

upplevt att diskussionen förts ovanför deras huvuden. Detta menar de har bidragit 

till att de känner att det är svårt att påverka. 

�Vi små vårdbiträden kan väl inte gå och uppvakta politikerna. Det skulle väl bara bli 

gapskratt! --- Vi känner väl att vi inte har språket. --- Och har man inte det så har man 

inget att komma med.� 

Genom att olika grupper inom kommunen utvecklat sina egna traditioner, vad gäller 

exempelvis språket, har det blivit svårare för dessa grupper att kommunicera. Den 

bristande kommunikationen har dessutom lett till att grupperna format sig en bild av 

varandra som inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. Personalen 

känner sig exempelvis undervärderade av såväl politiker som enhetschefer, vilket 

påverkar deras vilja att försöka delta i förändringsarbetet. Oavsett om denna känsla 

är berättigad eller inte så har den påverkat personalens självbild.  

�På något sätt tycker jag att man känner sig lite undervärderad. Du klarar av att ta hand 

om�sen har inte du hjärna att�kapacitet för och tänka längre. Vi ser inte på nyheter och 

så utan vi bara är här (tror beslutsfattarna). Lite grann så. Nu kanske jag överdriver lite 

men det känns lite grann så.� 

Att språkbruket inom olika grupper i samhället påverkar möjligheten till en bra 

kommunikation nämndes ovan. Detta faktum känns speciellt viktigt att ta upp till 

diskussion när det gäller utvecklingstendenserna i kommunerna under det senaste 

decenniet. Ord och begrepp som tidigare användes främst inom den privata sektorn 

är numera vanligt förekommande även när det gäller offentlig verksamhet. Den 
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offentliga sektorn som organisation har således tagit över ett språkbruk från andra 

organisationer, som privata företag. Eftersom skillnaderna de båda sektorerna 

emellan många gånger betonas i samhällsdebatten kan detta leda till problem, något 

som togs upp i kapitel 4.1.1 ovan. Att utan vidare börja benämna företeelser på ett 

annat sätt än vad som traditionellt varit riktigt leder till förvirring. Oavsett vilken 

innebörd begreppen ges inom sitt �nya� användningsområde kommer de �gamla� 

värderingarna troligen kopplas samman med dessa under en lång tid. Sättet att 

benämna olika företeelser och situationer blir därför oerhört viktigt eftersom de 

berörda, beroende på vilken organisation i samhället de tillhör, lägger in olika 

värderingar i de begrepp som används. Utifrån teorierna om kognitiv dissonans har 

vi också sett att det är svårt att få individer att ta till sig positiv information kring en 

företeelse som de redan från början har en negativ inställning till. 

Personalen ute på äldreomsorgsenheterna pekar på betydelsen av att de flesta av dem 

även tillhör en annan grupp i samhället, nämligen kvinnor. De menar att kvinnor i 

allmänhet är sämre på att säga ifrån när de tycker att något är fel. 

�Det beror ju på att det bara är kvinnor som jobbar inom vården och vi är ju så dumma att 

vi gör ju samma jobb oavsett hur mycket de sparar in då och drar ner.� 

Detta är en av anledningarna till att politikerna ofta har en mer positiv bild av hur 

verksamheten fungerar än personalen, förklarar de. Inom den mer mansdominerade 

privata industrin tillåter man inte att beslut fattas som kraftigt försämrar 

arbetssituationen, tror de. Där är de av tradition mer vana att protestera. 

�Skulle det här vara inom industrin, då hade det ballat ur totalt! För att en 

verkstadsarbetare han står inte bara vid sin maskin och skippar lunch, vilket vi får göra. --- 

På jobbet äter man inte längre för att det är så stressigt va.� 

Även det faktum att många inom äldreomsorgen tillhör en äldre generation antas 

påverka viljan att förändra och att säga ifrån. 

�Vi äldre vi har ju den där lutherska moralen, va.� 

Utifrån detta kan vi konstatera att den organisation en individ tillhör på många sätt 

påverkar hur den väljer att agera. Detta är viktigt att vara medveten om när en 

förändring skall genomföras. Vilka personer som påverkas måste tas hänsyn till för 
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att kunna göra förändringsprocessen så effektiv som möjligt, genom att anpassa den 

efter rådande förutsättningar. 

6.3 Bristande utvärderingsarbete 

Som jag redan varit inne på fungerar det utvärderingsarbete som utförs i 

kommunerna ofta inte tillfredsställande. Detta framkommer också i intervjuerna. 

Politikerna är medvetna om att det finns brister i detta arbete, men verkar ibland inte 

vara medvetna om till vilken grad. På flera enheter har man aldrig under sitt yrkesliv 

på kanske 15-20 år varit delaktiga i någon form av utvärdering. Flera ur personalen 

påpekade att de var mycket tacksamma över att någon äntligen var intresserad av att 

höra hur det faktiskt ser ut på enheterna. 

I litteraturen framhålls att det är viktigt att genomföra utvärderingar och 

effektivitetsmätningar på rätt sätt. Exempelvis är det mycket viktigt att vara 

medveten om att det finns en gräns för när �effektivitetsökande� 

kostnadsbesparingar övergår till att enbart bli kvalitetssänkande sådana. Att det finns 

en sådan gräns är politikerna i mina intervjuer tveklöst medvetna om, men enligt 

personalen är politikerna sämre på att inse när denna gräns är nådd. Att besparingar i 

nutid kan leda till ökade kostnader längre fram i tiden är också viktigt att beakta. En 

kvinna inom äldreomsorgen påpekar insiktsfullt att besparingar som i nuläget kan 

verka nödvändiga kommer att leda till ökade kostnader för exempelvis utbrändhet 

hos personalen i framtiden. 

�Besparingarna som man har gjort� Där har man ju inte sett längre än näsan räcker. Vi 

som jobbar kvar, vi sliter ju ut oss och utbrändhet� Och det blir större kostnader för 

sjukskrivningar, arbetsskador. Så det man tror man spar idag det kommer ju att kosta�� 

De flesta av respondenterna berättar ändå att det görs utvärderingar någon gång 

ibland, men att de genomförs på fel sätt. Därför är inte heller resultaten av dem 

rättvisande, fortsätter de. Ett problem som kommer upp är också att man i 

utvärderingarna ibland inte vågar säga riktigt som det är. 

�Det är ju mitt arbete, min anställning det handlar om.� 
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Att utvärderingsarbetet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt leder till att det är 

svårt för beslutsfattarna att se hur implementeringen av olika beslut kommit att 

fungera. Detta torde vara mycket viktigt i en period då stora förändringar införs. För 

att kunna anpassa och justera teoretiska förslag till verkligheten är just utvärderingar 

ett viktigt instrument. På så sätt kan man både få en bild av hur besluten uppfattats 

av de som berörs av dem och vilka effekter som uppkommit. Ett väl utfört 

utvärderingsarbete kan förhindra att kostnader uppstår i ett senare skede, om det då 

skulle visa sig att de önskvärda effekterna av någon anledning inte visat sig. 

Något som berörde mig mycket under mitt intervjuarbete var personalens dystra bild 

av sin vardag. Jag är fullt medveten om att personalens intryck inte behöver spegla 

någon slags objektiv syn på situationen. Trots detta upplever jag att detta område är 

mycket viktigt att belysa. De anställda beskrev en vardag präglad av skuldkänslor 

över att inte kunna utföra sitt jobb på det sätt de önskar, otillräcklighet, 

undervärdering och en känsla av att beslutsfattarna inte har tillräcklig insikt i hur 

verkligheten ser ut. Självklart var inte bilden entydigt negativ, utan de allra flesta 

trivs mycket bra med arbetet i sig. Problemet är att de upplever att de inte kan 

utnyttja sin kompetens och därför inte kan göra ett så bra jobb som de skulle önska. 

Anledningen upplever de är främst beslutsfattarnas bristande verklighetsförankring. 

Detta gäller inte bara politikerna utan även i viss mån mellancheferna. 

Även om det skulle visa sig att känslan hos personalen inte överensstämmer med hur 

det ser ut i verkligheten på detta område, är det av största vikt att situationen 

förändras. Det ter sig självklart att den situation som personalen upplever att de 

befinner sig i, påtagligt torde påverka hur väl verksamheten fungerar. Att personalen 

känner sig motiverad i sitt arbete och att de känner att de har möjlighet att utnyttja 

sin kompetens är nödvändigt för att uppnå en hög effektivitet. Här är betydelsen av 

utvärderingar stor. 

Genom att ge personalen en möjlighet att beskriva hur de anser att förändringarna 

påverkat deras arbete kan beslutsfattarna skapa sig en bättre förståelse för det 

vardagliga arbetet på enheterna. Det finns också en möjlighet för beslutsfattarna att i 

samband med utvärderingarna ge personalen en bakgrund till de åtgärder som 
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vidtagits, och få deras synpunkter på dessa. Inom företag används utvärderingar ofta 

just för att kartlägga processer i verksamheten. På så sätt vill man göra personalen 

medveten om hur de egentligen arbetar. Ledningen vill på så sätt få personalen att 

reflektera över vad de gör och varför. Därför är det många gånger inte den färdiga 

utvärderingen i sig som är det viktiga, utan processen varigenom den framställs. I 

kommunerna tycks detta inte vara utvärderingens funktion och därför blir metoderna 

att genomföra dem annorlunda. Sannolikt vore det nyttigt att genomföra fler 

processinriktade utvärderingar även inom kommunerna. 
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7 Reflektioner och slutsatser 

I detta avslutande kapitel återkopplas till det syfte och de frågeställningar som 

ställdes upp i början av uppsatsen. De resonemang som förts löpande i uppsatsen 

sammanfattas i ett antal slutsatser. 

7.1 Begreppsförvirring 
Något som tycks utmärkande för utvecklingen under det senaste decenniet är att det 

många gånger råder en stor begreppsförvirring. Ord som effektivitet, produktivitet, 

privatisering, marknad och liknande har används på ett ofta godtyckligt sätt och utan 

förståelse för begreppens verkliga betydelser. Det kan kanske tyckas irrelevant att 

påpeka att begrepp ibland används på ett felaktigt sätt, men om resonemangen ligger 

till grund för vidare beslutsfattande är det av högsta vikt att de hänger samman med 

verkligheten. Annars är det lätt att själva förekomsten av orden blir ett mål i sig. 

De intervjuade politikerna är inte negativa till språkbruket som sådant, med något 

undantag, men kan hålla med om att begreppen använts på ett slarvigt sätt. Mitt 

intryck av diskussionerna med personalen är att det nya språkbruket bidragit till att 

de kan få en känsla av att diskussionerna förs ovanför deras huvuden. Informationen 

på de möten där verksamheten diskuteras har blivit svårare att ta till sig. Att 

ledningen och de anställda använder sig av olika uttryckssätt är dock något som 

alltid varit fallet, menar de anställda. 

Även gentemot politikerna upplever personalen en skillnad i sättet att uttrycka sig. 

Detta är ett problem som jag anser måste tas på stort allvar. Inte minst med tanke på 

det ökade politikerföraktet. Att de anställda känner att de inte kan framföra sina 

åsikter på grund av att de inte uttrycker sig på samma sätt som de högre upp i 

organisationen är oroväckande, inte minst ur demokratisk synvinkel. Detta kan 

också bli ett effektivitetsproblem, då de som har den närmaste kontakten med 

verksamheten inte känner sig kompetenta att påverka den. Det finns då en stor risk 

att värdefulla kunskaper om hur arbetet kan utvecklas inte kommer till nytta. 

Självklart måste vi acceptera att olika grupper i samhället använder sig av olika 

språkbruk. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta ibland kan ställa 
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till problem. Särskilt viktigt är detta i en förändringsprocess när det gäller att alla 

inblandade är medvetna om hur och varför förändringar sker. 

Enligt min uppfattning verkar diskussionerna ibland röra sig om att politiker, chefer 

och personal har en felaktigt bild av varandra. Detta mycket beroende på att det 

brister i kommunikationen dem emellan. I relationen mellan dessa individer är det av 

yttersta vikt att alla får komma till tals och att allas åsikter behandlas med respekt. 

Detta kan enbart uppnås om mötet blir mer frekvent och mer naturligt. Detta borde 

vara i allas intresse. För beslutsfattare finns många lärdomar att dra från de som just 

nu är inne och jobbar i en verksamhet. Bättre kommunikation och större insikt torde 

från deras sida också leda till att det blir lättare att fatta rätt beslut. Det finns 

självklart även fördelar för personalgruppen att hämta vid en bättre kommunikation. 

På så sätt kan de få en större förståelse för de beslut som ibland uppfattas som 

orättfärdiga. 

7.2 Svårt att renodla effekterna 

Som jag nämner i uppsatsen finns mycket litteratur kring effekterna av införandet av 

en beställar- utförarorganisation. När det gäller ekonomiska konsekvenser visar 

resultaten på att modellen många gånger har lett till en ökad kostnadsmedvetenhet 

och i förlängningen lägre verksamhetskostnader. Svårigheten ligger dock i att det av 

naturliga skäl inte är möjligt att göra någon jämförelse med hur situationen sett ut 

utan en organisationsförändring. Detta påpekas även i flertalet av de utredningar 

som genomförts. Slutsatserna bygger snarast på subjektiva omdömen och åsikter 

som är lika svåra att bekräfta som att förkasta. Jämförelser över åren i enskilda 

kommuner är ett sätt att försöka se effekterna, men även här är det ytterst svårt att 

renodla effekterna av just BUM. Detta särskilt med tanke på det ekonomiska klimat 

som kommunerna befunnit sig i. 

Det finns dock ingen anledning att ifrågasätta att modellen på vissa områden bidragit 

till att göra kommunerna mer uppmärksamma på hur verksamheterna egentligen 

bedrivs och vilka kostnader man har. Detta bekräftas både i tidigare forskning och i 

de genomförda intervjuerna. Samtidigt torde detta även kunna ses som en effekt av 

det allmänna ekonomiska läget. Det faktum att en förändring av organisationen i sig 
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kräver att det nuvarande arbetssättet utreds bör också ha bidragit till en ökad 

medvetenhet kring vad som kunde förbättras. Det är således svårt att ge något svar 

på vad just modellen i sig haft för effekter. 

När det gäller effektivitetsmätningar inom offentlig verksamhet är det viktigt att 

kvaliteten får en framskjuten plats. Detta tror jag att flertalet är medvetna om, men 

det är ändå värt att poängtera ytterligare. Enligt min uppfattning tycks det 

fortfarande som om de mätningar som görs ofta är inriktade på att studera rena 

kostnadsförändringar, snarare än att ge ett helhetsperspektiv. Det händer också att 

konkurrens ses som ett mål i sig och att andelen externa enheter betraktas som ett 

mått på effektivitet. Här gäller det att inse att konkurrensen kan vara ett medel för att 

nå andra mål, som kvalitetshöjningar, men att den inte bör vara ett mål i sig. Det 

gäller således att hitta relevanta indikatorer, annars riskerar man att mäta 

förhållanden som inte har något egentligt värde. 

I samband med BUM har många kommuner infört resultatenheter, något som finns 

även i studiens tre kommuner. Motalas situation är något speciell, som tidigare 

beskrivits, då de nu övergått till en modell där enheterna inte längre har lika 

långtgående ansvar. Under 90-talet var dock resultatenheter formen även här. Att 

resultatenheter inte enbart hänger samman med just BUM kan konstateras eftersom 

det finns kommuner som infört detta arbetssätt även utan uppdelningen i beställare 

och utförare. 

Nackdelen med ett decentraliserat ansvar kan vara att de enskilda enheterna enbart 

ser till sitt eget bästa. På så sätt kan beslut fattas som är negativa för samhället, eller 

kommunen, i stort. Huruvida detta är något problem i de tre studerade kommunerna 

är svårt att uttala sig om. Något som märks tydligt är dock de stora skillnader mellan 

olika enheter som framkommer på vissa områden. Som exempel kan nämnas 

personalens uppfattning om de besparingar som genomförts.  

Det är anmärkningsvärt att man på ett par enheter inte alls märkt av besparingarna 

lika kraftigt som på de övriga enheterna. På en av dessa är det till och med så att 

man fått ökade resurser under senare år. Enligt personalen är skillnaderna till stor del 

beroende av enhetscheferna. Eftersom jag inte har något material över vilka 
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skillnader som fanns mellan enheterna före omorganisationen, är det inte möjligt att 

dra slutsatsen att olikheterna skulle uppstått som en följd av modellen med 

resultatenheter. Med ett ökat ansvar ute på enheterna känns det ändå som en logisk 

slutsats att åtminstone en del av skillnaderna härrör från modellen i sig. Till vilken 

grad dessa skillnader kan accepteras är inget som går att ge ett objektivt svar på. 

Huruvida det är rätt att enheternas situation skall avgöras av vem av cheferna som är 

bäst på att äska pengar är dock en fråga som bör tas upp till vidare diskussion. 

7.2.1 En återkoppling till begränsningarna från 1989 
För att knyta an till de begränsningar som tas upp i Ds 1989:10 (se kapitel 2.1.2) kan 

vi se att dessa är aktuella att påminna om än idag. Att BUM inte är någon garanti för 

effektivitet i sig kan tyckas ganska självklart. Jag vill dock mena att det fortfarande 

finns en ibland överdrivet positiv uppfattning kring vad modellen kan åstadkomma, 

vilket leder vidare till nästa begränsning. Nämligen den att modellen är starkt 

personberoende. Jag skulle vilja påstå att detta gäller oavsett vilken modell man 

arbetar efter och detta är viktigt att komma ihåg. Hur bra en modell än verkar i teorin 

så är det fortfarande den praktiska tillämpningen som är den viktigaste. Här kommer 

det alltid att handla om vilka åsikter de som arbetar i organisationen har och vilken 

inställning de har till förändringar som införs. Detta är något som uppmärksammats i 

alla tre kommunerna under 1990-talet. 

Att det kan vara svårt att specificera beställningarna är ett annat område som kommit 

upp under intervjuerna. Vi har sett att främst personalen är mycket skeptisk till 

försöken att mäta och kvantifiera deras arbete. En annan begränsning som nämns i 

rapporten från 1989 är att traditionen kan vara svår att bryta. Detta poängteras även 

av flera av de intervjuade politikerna. Med hänsyn till detta torde det vara mycket 

viktigt att en stor reform inleds med och efterföljs av satsningar på att informera 

personalen på alla nivåer i organisationen om förändringarna. Annars är risken 

överhängande att gamla traditioner lever kvar utan att ifrågasättas. 
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7.3 Konkurrens - ett medel för att synliggöra brister 

Ett av de problem som kan leda till marknadsmisslyckanden är som bekant 

assymetrisk information. I situationer då risken är stor att marknaden inte kommer 

fungera effektivt på grund av att konsumenterna inte har fullständig information om 

pris och kvalitet, finns incitament för staten att gripa in. Detta är en tanke som 

återspeglas i diskussionen om konkurrens. Här menar vissa att det är olämpligt med 

en privat lösning, på grund av att konsumenterna kommer att få en begränsad insyn i 

dessa verksamheter. Den offentliga sektorns uppgift är därför att tillhandahålla 

invånarna med information om exempelvis kvaliteten på olika enheter. 

Det framkommer dock både i tidigare forskning och i mina intervjuer att de 

utvärderingar som är till för att kunna jämföra och förbättra verksamheterna ofta inte 

utförs på ett tillfredsställande sätt. Därför är det svårt att som konsument få 

information om verksamheterna, även då de bedrivs i kommunens egen regi. 

Vidare är det tänkvärt att de anställda som intervjuats i de flesta fall inte upplever 

någon form av konkurrens. Den ökade press som politikerna menar har uppstått 

inom äldreomsorgen verkar i praktiken endast upplevas till mycket liten grad. 

Kanske är det så att det främst är på en högre nivå inom enheterna som detta 

upplevs, exempelvis hos enhetscheferna. Att de personalgrupper jag talat med inte 

känner av konkurrensen i den positiva bemärkelse som politikerna talar om, verkar 

ha mycket att göra med en i grunden negativ inställning till privata utförare. Det 

märks tydligt att många ur personalen rent instinktivt är tveksamma till ökad 

konkurrens. Andra är dock mer positiva och menar att det behövs ett nytänkande 

som konkurrensen kan bidra med. 

I litteraturen framhålls att konkurrens kan vara ett sätt för kommunerna att spara 

pengar. Den monopolsituation som varit, och på många områden fortfarande är, 

rådande när det gäller offentlig verksamhet har lett till att verksamheterna inte 

förnyats. Det har saknats incitament till att utveckla och förbättra, menar många. 

Som vi sett i intervjuerna är detta en uppfattning som delas av politikerna och även 

av flera ur personalen. Att fortsätta som förut var i början på 90-talet, och är på 

många områden ännu idag, därför inget bra alternativ. Det krävs en ökad 
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medvetenhet kring de problem som finns inom den kommunala sektorn och ökad 

konkurrens kan vara ett sätt att åstadkomma detta. 

Samtidigt som ökad konkurrens kan vara positivt ur vissa synvinklar gäller det att 

vara uppmärksam på hur kommunerna använder sig av den. Jag har redan varit inne 

på vikten av att konkurrensen inte blir ett mål i sig. Det är ytterst angeläget att det 

förs en diskussion kring vad syftet med den ökade konkurrensen verkligen är, samt 

att följa upp att detta syfte sedan uppfylls. 

7.4 I samhällets tjänst 
Som jag var inne på i kapitel 4 finns en rad förhållanden som skiljer offentlig 

verksamhet från privat. Detta kan tyckas självklart, men förtjänar ändå att 

poängteras ytterligare. Vi får inte heller glömma bort att det finns en anledning till 

att viss verksamhet bedrivs med inblandning från staten. Assymetrisk information på 

marknaden är en sådan anledning. En annan anledning till att det är nödvändigt att 

begränsa den fria konkurrensen är att den offentliga verksamheten skall styras av 

samhällsintresset. Därför är det nödvändigt med en viss grad av styrning för att 

garantera att servicen kommer alla medborgare till godo och att en viss kvalitet 

upprätthålls. 

Att den offentliga produktionen bedrivs på en marknad som ser annorlunda ut, 

jämfört med den privata, leder dock till ett antal svårigheter. Detta inte minst när det 

gäller att definiera den vara eller tjänst som skall tillhandahållas. Något som är 

viktigt att göra, exempelvis för att kunna säkerställa att en viss kvalitet upprätthålls. 

Det är också svårt att fastställa aktörerna på marknaden. Detta mycket på grund av 

den tredje intressenten på marknaden, samhällsintresset. Den service som samhället 

tillhandahåller skall inte bara tillgodose den enskilde konsumentens behov, utan 

skall även tillfredsställa den efterfrågan som finns hos medborgarna som kollektiv.  

Många av de ämnen som berörts i uppsatsen handlar om just det faktum att offentlig 

verksamhet, och då särskilt den mjuka delen, är svår att få grepp om. Detta problem 

ställs på många sätt på sin spets vid införandet av en beställar- utförarmodell. En av 

förutsättningarna för att en sådan modell skall fungera är ju att det går att formulera 

mål och kravspecifikationer som är möjliga att följa upp och utvärdera. Man tvingas 
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därför att på ett eller annat sätt definiera och kvantifiera verksamheterna. Något som 

ibland kan tyckas omöjligt. Istället för att enbart se detta som ett problem anser jag 

att de frågeställningar som dykt upp i samband med de senaste årens utveckling på 

det offentliga området kan bidra till en diskussion kring vad samhället bör göra, på 

vilket sätt och varför. 

Att diskutera dessa frågor är mycket viktigt inte minst med tanke på den ökade 

internationaliseringen och anpassningen till de övriga EU-länderna. Förändringar, 

och kanske försämringar, på många områden är i denna utveckling oundvikliga. 

Många i Sverige har börjat ifrågasätta det höga skattetrycket allt mer, med 

hänvisning till situationen i andra länder. Samtidigt vill de flesta ha kvar den höga 

välfärdsnivån. Att föra en öppen diskussion kring vilket samhälle vi vill eftersträva 

är därför nödvändigt. Annars riskerar vi att hamna i en situation som majoriteten 

egentligen inte efterfrågar. 
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8 Slutord 
Beställar- utförarmodellen har gett upphov till en diskussion som ibland verkar 

handla om att de inblandade debattörerna helt enkelt talar om olika saker. Detta är i 

alla fall den bild man kan få när man läser utredningar, rapporter, debattinlägg och 

liknande. Exempelvis riktas ibland kritik mot att modellen innebär en ökad 

privatisering av offentlig verksamhet. Detta medan förespråkare kan uttala att de är 

starkt mot privatisering, men för modellen i sig. Det tycks alltså råda en oklarhet, 

inte enbart vad gäller hur modellen skall tillämpas i praktiken, utan också när det 

gäller vilka grundläggande politiska och ideologiska intentioner som ligger bakom 

ett ställningstagande för eller mot. Detta framkommer i viss mån även i intervjuerna 

som genomförts. Att inte vara för snabb i att döma ut det andra har att säga kan 

därför vara en viktig lärdom att ta med sig när det gäller diskussionen kring 

kommunens framtid i fortsättningen. 

Att inte stirra sig blind på en viss organisationsmodell i sig och vad den gett upphov 

till, som exempelvis beställar- och utförarorganisationen, är också viktigt. Detta 

därför att kommuner skiljer sig åt och olika modeller kan passa olika bra beroende 

på kommunens utseende och personalens inställning. Diskussionen bör enligt mig 

först och främst handla om vad man generellt skall sträva efter och hur mål skall 

uppnås. Att dela upp kritiken kring en viss organisationsmodell i de tre kategorier 

som en av mina intervjuade politiker föreslog kan också vara ett sätt att komma till 

rätta med vad som behöver göras i framtiden. Han menar att det är viktigt att skilja 

på effekter av modellen i sig, effekter av att de som skall tillämpa modellen inte har 

tillräcklig kunskap om den eller också att folk helt enkelt inte tycker om vad som 

kommer ut ur modellen, alltså den politik som bedrivs. Att hitta var felet ligger är 

nödvändigt för att kunna utveckla och förnya organisationen på bästa sätt. 

En aspekt som inte tagits upp i denna studie är den rörande demokrati. I samband 

med ovan förda resonemang kring ett ökat inflytande från personalen är det dock 

viktigt att nämna just demokratibegreppet. Det händer ofta att politiker anklagas för 

att fatta beslut som är dåligt förankrade i verkligheten. Just på grund av detta kan det 

tyckas vara en bra lösning att de som är anställda inom kommunen, och som kanske 
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har en bättre bild av situationen, får vara med och påverka i högre grad. Det som inte 

får glömmas bort är dock att politikerna fått sin makt genom folkets vilja och att 

denna därför måste respekteras och värnas om. Detta förhållande torde dock inte 

riskeras att gå förlorat genom att politikerna blir mer lyhörda för åsikter, såväl 

positiva som negativa, från individer med större insyn än de själva. 



63 

Källor 

Ackerlof, G. & Dickens, W. (1982) �The Economic Consequenses of Cognitive 

Dissonance�, The American Economic Review, s. 307-319, nr. 3 vol. 72 

Arrow, K. (1997) �Invaluable Goods�, Journal of Economic Litterature, s. 757-765, 

vol. xxxv 

Arvidsson, G. (1998) Ledningsarbetets förutsättningar, förnyelse och framtid i Lind, 

R. & Arvidsson G. (red) Ledning av företag och förvaltningar � förutsättningar, 

former, förnyelse. 2:a rev uppl. Stockholm: SNS Förlag  

Back, J. & Lane, S. (1991) Kommunernas affärer - ekonomi, verksamhet och 

organisation. Stockholm: SNS Förlag 

Blom, H. & Hallgren, T. (1999) Konkurrens för fortsatt välfärd? - om förekomst, 

omfattning, effekter och erfarenheter av konkurrensutsättning och alternativa 

driftformer. Svenska kommunförbundet, Stockholm: Kommentus förlag AB 

Borg, P. (1996) Effektivitet i offentlig sektor. Ökad effektivitet - en fråga om vilja. 

Uppsala: Konsultförlaget AB 

Coleman, J. (1987) �Norms as Social Capital�, i Radnitzky, G. & Berholz, P (ed) 

Economic Imperialism � The Economic Approach Applied Outside the Field of 

Economics. New York: Praragon House Publishers 

Ds 1989:10, Beställare- utförare, ett alternativ till entreprenad i kommuner, 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 

Engdar, F. & Holmqvist, J. (1997) Internprissättning i förändring, Magisteruppsats i 

företagsekonomi, Ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet. 

Frey, B. (1992) Economics as a Science of Human Behaviour � Towards a New 

Social Science Paradigm. Boston: Kluwer 

Gustavsson, A. �Tiden har varit för kort�, Dagens Nyheter, Stockholm 000205a 



64 

Gustavsson, A. & Tottmar, M. �Tre vårdjättar dominerar�, Dagens Nyheter, 

Stockholm 000205b 

Häggroth, S. & Peterson, C. G. (1999) Kommunalkunskap - Så fungerar din 

kommun. Stockholm: Hjalmarsson och Högberg Bokförlag 

Ljusberg, M. (1996) Marknadsorientering - sökandet efter effektivare kommuner, 

Magisteruppsats i nationalekonomi, Ekonomiska institutionen vid Linköpings 

Universitet 

Madell, T. �Är kommunen kompetent att ingå avtal�. Social forskning, nr 2, 2000 

Norlin, M. (1994) Baklängesrevolutionen. Stockholm: Ordfronts förlag 

Micko, L. m.fl. �Svårförståeliga angrepp på beställar- utförarmodellen�. 

Kommunaktuellt, nr 25, 1995  

Ringqvist, M. (1996) Om den offentliga sektorn. Vad den ger och vad den tar. 

Stockholm: Fritzes Förlag 

Smith, S. R. & Smyth, J. (1996) �Contacting for services in a decentralized system�, 

i Journal of Public Administration Research & Theory, vol. 6, nr. 2, s. 277-297 

Socialstyrelsens, (2000) Konkurrensutsättning och entreprenader inom 

äldreomsorgen � Historia och nuläge 

Söderström, L. (1999) Från dagis till servicehus - välfärdspolitik i livets olika 

skeden. Stockholm: SNS förlag 

http://www.norrkoping.se/norrkoping/kommunen/organisation/roller.html, 000716 

http://www.linkoping.se/kommun/produktionen/prod_bestallare.htm, 000716 

http://www.aldreprojekt.gov.se, 001201 

http://www.svekom.se/adr/statis/index.htm, 010129 

Telefonkontakt med Peter Ingesson, Motala Kommun, 000626 


