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Sammanfattning  
 
Denna uppsats behandlar politisk förändring i svenska kommuner. Fokus är New Public 

Management-reformer och specifikt har andelen kommunal barnomsorg på entreprenad 

studerats. Studien är kvantitativ och består av datamaterial över Sveriges 290 kommuner som 

samlats av Statistiska Centralbyrån (SCB) under perioden 1998-2005. Teoretiskt utgår 

uppsatsen från en nyinstitutionell teori. Fyra hypoteser om politisk förändring i svenska 

kommuner har konstruerats och sedan operationaliserats genom sex variabler; politisk 

majoritet (blå/röd), kommunstorlek, skatteunderlag och andel barn- och äldreomsorg på 

entreprenad Dessa har sedan analyserats genom en regressionsanalys och slutsatsen är att 

ideologi som variabel inte inverkar på en kommuns reformbenägenhet, utan visar främst att 

stigberoende, isomorphism och kommuners ekonomiska situation är avgörande för kommuner 

ska välja att lägga ut barnomsorg på entreprenad. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Under 90-talet drog en förändringsvåg fram över de svenska kommunerna. Tidigare ideal 

byttes ut och rådande organisations- och styrningsstrukturer utmanades. Kärnan i det svenska 

välfärdsbygget – den offentliga skolan, vården och omsorgen – omorganiserades och nya 

organisationsformer testades. På regional och lokal nivå experimenterades det med nya 

lösningar; verksamheter konkurrensutsattes, rekryteringen av chefer ändrades och beställare-

/utföraremodeller infördes. Genomgående för förändringsprocessen har varit att det tidigare 

byråkratiska systemets principer om styrning med instruktioner och regler övergått till ett 

system där styrning sker genom ekonomiska incitament. Dessa organisationsreformer går att 

se som en del av New Public Management ideologin (NPM).  

 

Vissa forskare menar att NPM reformerna var något av en dagslända, en trend bland andra 

trender, och att förändringstakten ute i kommunerna avstannat (t ex Håkansson 1997; 

Brorström och Rombach 1996; Jacobsson 1994). Andra menar att det är fel att tolka den 

relativa tystnaden under andra halvan av 1990-talet som att förändringarna avstannat, utan 

menar istället att NPM inte längre är omdiskuterat utan en naturlig del av hur offentlig 

verksamhet organiseras (Forsell, 1999). Hittills har inga kvantitativa studier genomförts som 

klargjort vilka av dessa två konkurrerande bilder av förändringstakten i svenska kommuner 

stämmer bäst överens med verkligheten. 

 

Enligt Blomqvist (1996) har den kommunala organisationen och förutsättningarna för 

kommunal politik under drygt tio år förändrats så till den grad att det går att tala om en 

”kommunal revolution”. Men den revolutionen är inte jämt fördelad över landet. Vissa 

kommuner har förändrat sig mer än andra. Mycket tyder på att storstadskommuner med god 

ekonomi och borgerligt styre leder processen, medan vänsterstyrda landsbygdskommuner 

med jämförelsevis dålig ekonomi halkar efter. Många forskare har sökt orsaken till detta, dvs. 

vad gör att vissa kommuner implementerar reformer medan andra avvaktar?  

 

Dessa frågor är inte bara intressanta för forskningen om svenska kommuner. De anknyter 

också till en omfattande internationell litteratur om politisk- och institutionell förändring. 
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Mycket kunskap har producerats om vilka effekter olika institutionella organisationsformer 

har, och forskningen har också ringat in dessa effekter. Analyser av institutioner som 

beroende variabler är alltså inte ovanliga. Problemet har istället varit inriktningen. Merparten 

av undersökningarna har valt att inrikta sig på att förklara varför institutioner är stabila, men 

har helt lämnat frågan om institutionell förändring och hur sådan uppstår. Rothstein (1996: 

153) går så långt som att påstå att en av samhällsvetenskapens allra svagaste punkter är just 

dess oförmåga att ge bra förklaringar till institutionella förändringar. Uppsatsen adresserar 

därför inte bara en aktuell politisk fråga, utläggning av kommunal barnomsorg på 

entreprenad. Den förhåller sig också till högst aktuell teoretisk forskning. 

 

Denna uppsats tar avstamp i den litteratur och forskning som sätter fokus på en del i denna 

stora kommunala förändringsprocess: Utläggning av kommunal barnomsorg på entreprenad. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i institutionell teori, analysera varför vissa 

kommuner tenderar att lägga ut mer barnomsorg på entreprenad än andra. Besvarandet av 

detta syfte skulle också kunna ge indikationer för hur den kommunala förändringsprocess ska 

studeras, förstås och förklaras.  

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

1) Har antalet kommuner som lägger ut sin barnomsorg på entreprenad ökat eller 

minskat? 

 

2) Går det utifrån tidigare forskning och institutionell teori konstruera några hypoteser 

som kan förklara varför kommuner väljer att lägga ut barnomsorg på entreprenad?  

 

Frågeställning (1) besvaras genom en kvantitativ undersökning, där andelen av den 

kommunala barnomsorgen som lagts på entreprenad från 1998 till 2005 redovisas. 

Frågeställning (2) besvaras genom att fyra hypoteser om politisk och institutionell förändring 

i kommuner konstrueras, operationaliseras och analyseras statistiskt.  
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1.3 Metod 
 

Samhällsfenomen kan observeras och i många fall definieras, men när det kommer till att söka 

dess förklaring – dess orsak – brukar stor oenighet uppstå. De kausala sambanden är svåra att 

hitta och den som gör anspråk på att ha funnit dem, kan alltid kritiseras för att inte ha tagit 

nog hänsyn till en specifik faktor som kan ha påverkat utfallet. Orsaken till detta grundar sig 

på det enkla – och ganska trista – faktum att samhället ofta är för komplext för att dela upp i 

beroende och oberoende variabler. Det bör därför göras klart att denna uppsats inte kommer 

att resultera i några definitiva svar. Målet är att, med avstamp i den teoretiska och empiriska 

forskningen, belysa några av de institutionella faktorer som påverkar kommunernas beslut att 

genomföra organisatoriska reformer. 

 

Uppsatsen utgår från en kvantitativ metod, där den empiriska basen bygger på data från 

Statistiska Centralbyråns databas. Materialet täcker samtliga Sveriges 290 kommuner och 

tidsspannet sträcker sig från 1998 till 2005 (se bilaga 1). Operationalisering av 

frågeställningarna sker på följande sätt:  

 

- Frågeställning (1) besvaras genom en redovisning av andelen kommunal barnomsorg 

på entreprenad från 1998 till 2005.  

 

- Frågeställning (2) besvaras genom en hypotesprövande undersökning. Fyra hypoteser 

om politisk och institutionell förändring i kommuner redovisas och dess rimlighet 

testas i en regressionsanalys. Detta är en statistik modell för att analysera samband 

mellan beroende och oberoende variabler (för ytterligare förklaring av 

regressionsanalys som metod se, Djurfeldt 2003:67-75). I denna uppsats är den 

beroende variabeln andelen kommunal barnomsorg på entreprenad. Förklarande 

variabler är de faktorer som antas påverka kommuner att lägga ut barnomsorg på 

entreprenad. En grundlig beskrivning av dessa faktorer, och teoretisk motivering till 

varför dessa faktorer valts, återfinns i kapitel 4. Viktigt att påpeka är att denna 

analysmetod inte ger några svar på hur reformidéer sprids mellan kommuner, utan 

endast hur förekomsten av vissa utvalda faktorer inverkar på andelen kommunal 

barnomsorg på entreprenad.  
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Uppsatsens kvantitativa metod begränsar undersökningen så till vida att den inte kommer att 

beröra kommunernas egna motiv och uppfattningar av situationen. Hade metodvalet istället 

varit kvalitativ, till exempel en fallstudie med samtalsintervjuer, hade denna djupare analys 

varit möjlig. Vinsten i förklaringsdjup i den kvalitativa studien sker dock på bekostnad av 

förklaringsbredd och generaliserbarhet (Eliasson, 2006). Utifrån den kvalitativa studiens 

begränsade urval är det svårt att dra generella slutsatser om den kommunala 

förändringsprocessen i sin helhet (Djurfeldt, 2003). Även om resultatet bör analyseras med 

tillförsikt möjliggör den kvantitativa metoden detta. Med hjälp av statistiska modeller går det 

att blottlägga information och se samband som tidigare varit dolda (Esaiasson m.fl., 2006). 

Den kvantitativa metoden passar därför utmärkt till studier av komplicerade och omfattande 

samhällsprocesser, som till exempel politisk- och institutionell förändring.  

 

Om ett intressant resultat ska kunna presenteras, är det dock centralt att den kvantitativa 

analysen är väl förankrad i en teoretisk diskurs, samt på ett aktivt sätt förhåller sig till resultat 

av tidigare forskning (Djurfeldt, 2003). I denna uppsats läggs därför stor vikt på beskrivning 

och återkoppling till tidigare forskning om politisk- och institutionell förändring i allmänhet 

och forskning beträffande svenska kommuners förändring i synnerhet. 

 

1.4 Disposition  
 
Efter inledningskapitlet är uppsatsen indelad i fyra kapitel. Kapitel två ger en 

bakgrundsbeskrivning om kommuner och NPM.  Kapitel tre inleds med en genomgång av den 

tidigare forskningen om reformprocessen i de svenska kommunerna för att sedan övergå till 

en grundlig genomgång av den nyinstitutionella teorins lärdomar om politisk- och 

institutionell förändring. Kapitlet avslutas med att den teoretiska diskursen konkretiseras i 

fyra hypoteser om politisk förändring i svenska kommuner. I kapitel fyra presenteras empirin 

och hypotesernas analyseras. I kapitel fem redovisas undersökningens resultat och förslag till 

fortsatta studier presenteras.  
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2. Kommunerna och NPM-filosofin 
 

2.1 Kommunen - en ovanlig enhet 
 

Den svenska kommunen är säregen: Internationellt sett finns få, om ens några, liknade 

politiska enheter. På uppdrag av Sveriges Riksdag planerar och genomför kommunen två 

tredjedelar av den offentliga verksamheten – från tekniska tjänster såsom sophantering och 

snöröjning, till det som kan ses som grundbultarna i det svenska välfärdsamhället: 

barnomsorg, utbildning, äldreomsorg och vård av handikappade (Montin, 1993). I de flesta 

länder är rollerna de omvända, med en helt dominerande statlig verksamhet. Även den 

svenska modellen för finansiering är unik. Internationellt finansieras lokalt styrda regioner 

oftast genom statsbidrag och en lokal fastighetsskatt (Brorström och Siverbo, 2000). Den 

svenska kommunen har däremot själv rätt att inkomstbeskatta sina invånare. Finansiering av 

verksamheten sker till två tredjedelar genom kommunalskatt och resterande tredjedel genom 

statsbidrag (Ajneståhl, 1992). 

 

Internationellt sett är beskattningsrätt ytterst ovanligt. De svenska kommunerna har således ett 

jämförelsevis starkt självstyre, som också är grundlagskyddat i regeringes formens första 

paragraf (Holmberg och Stjernqvist, 2001). Beskattningsrätten och grundlagskyddet till trots 

är det kommunala självstyret i realiteten inte så starkt (Petterson, 2002). Det är riksdagen och 

inte kommunen som beslutar om vilken verksamhet som ska bedrivas och efter vilka regler 

och riktlinjer. Kvar för kommunen att besluta om är hur verksamheten ska organiseras 

(Montin, 1993). Möjligheterna till självbestämmande på den här punkten är emellertid stor. 

1991 års kommunallag ger i princip kommuner obegränsad frihet att utforma den interna 

organisationen efter eget huvud (SFS, 1991:900). Statsmaktens krav på den ekonomiska 

förvaltningen har reducerats kraftigt i och med den nya lagen (Gustafsson, 1996). Detta har 

öppnat upp för ett experimenterande med olika organisationslösningar. Detsamma gäller 

kommunens största inkomstkälla, kommunalskatten. Nivån sätts av kommunen, men vilken 

verksamhet den ska finansiera bestäms av Riksdagen (Petterson, 2002). Detta till trots skiljer 

det cirka sex kronor mellan Sveriges högsta kommunalskatt på 34,24 procent i Dals-Ed 

kommun och den lägsta kommunalskattsnivån; Vellinge kommun på 28,89 procent (SCB, 

2007).  
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Den finansiella och demografiska situationen skiljer sig mycket åt kommuner emellan 

(Siverbo 2000). Vissa kommuner har problem med utflyttning och en allt äldre befolkning, 

medan andra kommuner kännetecknas av stor nettoinflyttning och höga födelsetal. Några 

kommuner har hög arbetslöshet och många sjukskrivningar, i andra råder det brist på 

arbetskraft. Ett försök att från statligt håll nivellera dessa skillnader är det kommunala 

skatteutjämningssystemet, i vilket resurser flyttas från ekonomiskt starka till ekonomiskt 

svaga kommuner (Montin, 1993). 

 

Kommuner är alltså både lika och olika. Deras uppdrag detsamma och de lyder under samma 

formella regler av skyldigheter och befogenheter, vilket medverkar till dess likhet. Samtidigt 

gör lokala förutsättningar och faktorer att skillnader uppstår mellan dem (Ajneståhl, 1992).  

 

Under de senaste två decennierna har den kommunala verksamheten genomgått en markant 

förändringsprocess. Både på regional- och lokal nivå har nya lösningar testats; verksamhet har 

lagts ut på entreprenad, rekryteringen av chefer har ändrats och beställare-/utförarmodeller 

införts (Blomqvist, 1996). Reformerna går att sammanfatta under benämningen New Public 

Management (Almqvist, 2006). I nästa avsnitt förklaras denna term och dessa reformidéer 

närmare.  

 

2.2 New public management  
 

New Public Management (NPM) är ett samlingsbegrepp för marknadsorienterade 

organisationsidéer i den offentliga sektorn. NPM-idéerna utmanade tidigare byråkratiska 

systems principer om styrning med instruktioner och regler, med ett system där styrning sker 

genom ekonomiska incitament (Montin, 2002). I förhållande till marknaden bedömdes den 

offentliga sektorn vara ineffektiv, överbyråkratisk och underpresterande. Lösningen ansågs 

vara att den offentliga sektorn skulle införa krav och drivkrafter som efterliknade marknaden. 

Startskottet för implementeringen av dessa reformidéer blev Margaret Thatchers och Ronald 

Reagans tillträde i England respektive USA, i början av 1980-talet (Hansson, 2002). 

Konsekvenserna av dessa reformer är svårtolkade. Dels för den uppenbara svårighet som 

föreligger all utvärdering av offentlig verksamhet, men också för att åsikterna går isär om vad 

som ska definieras som en NPM reform (Agevall, 2005). Enligt Almqvist (2006) finns det 
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dock tre grundelement som karaktäriserar NPM: Konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och 

målstyrning.  

 

Med konkurrensutsättning menas att den offentliga verksamhetens monopol avskaffas och 

privata aktörer tillåts in på marknaden (Almqvist, 2006). Verksamheten kan fortfarande 

finansieras av allmänna medel, men de offentliga står inte för själva utförandet, det vill säga 

tjänsteproduktionen. Kontraktsstyrningen reglerar hur denna hur upphandlingsprocess 

organiseras. En vanlig modell är den så kallade beställare-/utföraremodellen, som går ut på att 

utsätta utförarsidan för konkurrens genom att skriva kontrakt med den utförare som i 

beställarens ögon har det mest attraktiva erbjudandet (Almqvist, 2006:34). Målstyrning är 

organisatoriska lösningar i syfte att öka effektiviteten av den offentliga produktionen, genom 

att införa mål, uppföljning och kontroll av den interna organisationen (Almqvist, 2006). 

Entreprenad är således en kombination av konkurrensutsättning och kontraktsstyrning, då 

utförandet av den offentliga verksamheten görs av privata aktörer, medan finansiering sker 

genom offentliga medel. Entreprenad ska dock inte blandas ihop med beställare-

/utföraremodellen, vilket är en praktisk metod för hur offentlig upphandling ska gå till. 

Begreppet entreprenad syftar i denna uppsats endast till offentligt finansierad verksamhet som 

utförs av privata aktörer. I teorin går det alltså föreställa sig en kommun som inte begagnar sig 

av en beställar-/utföraremodell vid upphandling, men ändå har delar av sin verksamhet på 

entreprenad. Uppsatsens exakta definition av entreprenad är densamma som SCB använder:  

 

Entreprenad – köp av verksamhet 

1) Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med 

en extern producent. 

2) Det är en fråga om verksamheten eller delverksamheten av större omfattning. 

3) Kommunen har huvudansvar för tjänsten som erbjuds kommuninvånarna. 

4) Verksamheten skulle annars utföras i egen regi.  
 

Källa: SCB,  Statistiskt meddelande nummer: OE25SM0301 

 

I slutet av 1980-talet började NPM-idéerna influera den svenska byråkratin och förslag om att 

införa beställare-/utförarmodellen fördes upp i många kommuner (Forsell, 1999). I början på 

90-talet då kommunerna gavs utökade befogenheter att själv organisera sin verksamhet, 

applicerades modellen på en rad verksamhetsområden (Montin, 2002). Främst skedde detta 

inom den tekniska tjänsteproduktionen, såsom gatu-, park- och lokalstädning, sophämtning 
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och IT-service. Men i början av 90-talet hade också 12 av Sveriges då 289 kommuner 

genomfört NPM reformer i verksamhetsområdena skola, barnomsorg och i viss mån även 

äldreomsorg (Montin, 2002). Detta ledde till en bred debatt om reformernas konsekvenser. 

Många ansåg att de utmanade den allmänna välfärden (Almqvist, 2006 och Håkansson, 1997). 

Särskilt kontroversiellt var utläggningen av äldre- och barnomsorg på entreprenad, då dessa 

tjänster ansågs vara kärnan i den svenska välfärdsmodellen (Almqvist 2006, Håkansson, 1997 

och Persson och Jakob 2004). I denna uppsats används SCB definition av barnomsorg: 

 

Barnomsorg 

Öppen förskola, familjedaghem 0 - 5 år, förskola, familjedaghem 6 - 12 år, 

familjedaghem 0 - 12 år, öppen fritidsverksamhet och fritidshem. 
 

Källa: SCB,  Statistiskt meddelande nummer: OE25SM0301 

 

Socialdemokraterna och Vänsterparitet var mer negativa till att lägga ut verksamhet på 

entreprenad, än de borliga partierna som var mer positivt inställda och i många fall också drev 

på reformerna (Håkansson, 1997). Initialt fanns också en skillnad mellan stora och små 

kommuner, till exempel var Stockholm först med att lägga ut delar av sin äldreomsorg på 

entreprenad (Almqvist, 2006:48).  

 

Vissa kommuner tycks snabbare än andra ha tagit till sig dessa nya organisationsinnovationer 

och idéer, medan andra verkar mer ha varit mer trögrörliga och passiva (Henning, 1996). 

Kommunernas sätt att organisera sin verksamhet har varit ett ämne för många tidigare studier. 

En hypotes har varit att det finns ett samband mellan de i kapitel 2.1 beskrivna faktorerna; 

såsom befolkningsmängd och ekonomi, med hur kommunen väljer att organisera sin 

verksamhet. En annan hypotes har varit att kommunens organisationsval till stor del beror på 

inre faktorer, såsom politisk kultur. I nästa avsnitt följer en genomgång av litteraturen på 

området.  

 



 12 

3. Att förklara förändring 
 

3.1 Den kommunala reformprocessen 
 
Forskningen kring det senaste decenniets reformer har varit omfattande. Av de studier 

som berört reformprocessen i sig och inte dess konsekvenser, har två skilda 

frågeställningar varit tongivande: 

 

1. Hur omfattande är förändringsprocessen? (Håkansson 1997; Forsell 1999; 

Henriksson 2004). 

 

2. Varför är vissa kommuner mer benägna än andra att reformera sin verksamhet? 

(Blomqvist 1996; Bergström 2001; Brorström och Siverbo 2000; Henning 1996; 

Henriksson 2004; Johnsson 2006; Persson och Jakob 2004; Siverbo 2006) 

 

Studiernas övergripande resultat är att förändringsprocessen i landets kommuner varit 

omfattande. Henriksson (2004) visar i en jämförande studie mellan Sverige och Finland 

att organisationsförändringarna i den kommunala serviceproduktionen varit mycket 

genomgripande. Henrikssons undersökning baseras på enkätdata från 1996. Om och till 

vilken grad dessa organisationsförändringar fortsatt under den senare delen av 90-talet 

råder det dock delade meningar om (se, Håkansson, 1997 och Forsell, 1999). 

 

Håkansson menar att det tidiga 90-talets reformiver gått över och att kommunerna 

alltmer riktat blickarna från NPM-reformernas styrningsmodeller till att istället 

fokusera på medborgar- och demokratireformer. Forsell (1999) menar tvärtom att 

organisationsreformerna fortsatt i det tysta genom att ha blivit det konventionella sättet 

att organisera den kommunala verksamheten på. Forsell och Håkansson utgår båda från 

varsin enkätundersökning avseende kommunernas framtidsplaner och medborgarnas 

åsikter om en rad olika reformer. I efterhand tycks det som att Forsell hade rätt. Flera 

fallstudier tyder på att marknadsreformerna tycks ha fortsatt (Forsell, 1999), men det 

finns dock inga kvantitativa studier som belägger detta. 
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Ett av uppsatsens övergripande syfte är att ta ett samlat grepp om denna diskussion och 

undersöka huruvida, och i så fall i vilken omfattning, utläggningen av barnomsorg på 

entreprenad fortsatt efter millennieskiftet. 

 

Gällande den andra frågeställningen, varför vissa kommuner har varit mer benägna än 

andra att förändra sin verksamhet, går studierna grovhugget att dela in i två kategorier. 

Den första kategorin tillfaller studier som söker finna ett samband mellan en specifik 

faktor; såsom kommunens geografiska läge med graden av reformbenägenhet. 

Empiriskt utgår dessa från fallstudier i vilka två till åtta kommuner jämförts. 

Henriksson (2004) är undantaget. I dennes undersökning av svenska och finländska 

kommuner analyseras sambandet mellan politisk majoritet och kontextuella faktorer 

såsom kommunens geografiska läge, storlek och ekonomiska situation – och grad av 

markandsorientering. Resultatet av undersökningen är tydlig: Inga signifikanta 

samband mellan de kontextuella faktorerna finns. Variationer i reformvilja beror inte 

heller på skillnader i politisk majoritet.  

 

Detta går i linje med resultat från flera andra studier, till exempel Persson och Jakob 

(2004) och Brorström och Siverbo (2001). Roger Henning genomför i sin bok Att följa 

trenden - Aktiva och passiva kommuner en gedigen kvalitativ fallstudie där skillnaden i 

åtta kommuners reformbenägenhet analyseras utifrån de sju förklaringsfaktorerna: 

Kommunstorlek, partipolitisk majoritet, ekonomisk situation, geografiskt läge, 

näringslivsstruktur, grad av internationalisering och värdering hos ledande politiker och 

tjänstemän (Henning, 1996:27). Likt Henriksson (2004) finner Henning inget samband 

mellan partipolitisk majoritet i kommunen och kommunens reformbenägenhet. 

Däremot menar Henning att kommunens näringslivsstruktur samt de ledande 

politikerna och tjänstemännens värderingar är faktorer som avgör hur lätt kommunerna 

tar till sig nya idéer. Den lokala politiken är mycket personberoende och förhållandet 

mellan näringslivets chefer och kommunledningen är därmed viktigt. Henning pekar 

här på vikten av att studera den kommunala organisationskulturen – den 

föreställningsvärld av värden och värderingar som sitter i kommunstyrelsens väggar – 

och dess betydelse för kommunens vilja att anamma nya reformer (Henning, 1996: 

133). Både Henriksson och Henning menar att kommunens inställning till nya idéer är 

avgörande för huruvida reformer genomförs eller inte. 
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Det andra kategorin av litteratur bygger vidare på dessa tankar och försöker genom 

djupgående fallstudier analysera vad i den politiska kulturen i en viss kommun som 

skapar reformvänlighet. Den mest ambitiösa och genomarbetade studien är Brorström 

och Siverbos Institutioner och individer – om utveckling i framgångsrika kommuner 

(2001). I den analyseras organisationskulturen i fem framgångsrika kommuner, det vill 

säga kommuner som enligt författarna genomfört lyckade reformer och bemästrat 

problematiska situationer (Brorström och Siverbo, 2001:47). De genomgående dragen i 

kommunernas organisationskultur är ledorden: Rättvisa, kostnadseffektivitet och 

öppenhet. Den kommunala verksamheten ska vara tillgänglig för alla, inte belasta 

skattebetalarna i onödan och beslutandeprocessen ska vara öppen för medborgarna. 

Brorström och Siverbo menar att dessa tre komponenter i organisationskulturen sätter 

ramar för förändringsprocessen. Enskilda aktörer har möjlighet att driva igenom 

reformförslag, men för att lyckas krävs det att reformen går att koppla till någon av de 

tre komponenterna. Organisationskulturen sätter således de institutionella ramarna för 

den kommunala förändringsprocessen och till sist avgör den vilka kommuner som 

väljer att reformera sin verksamhet. 

 

Bergström (2002) är inne på samma linje. Förändringsbenägna kommuner präglas av en 

dynamisk organisation där många aktörer får möjlighet att påverka den politiska 

processen, och där en öppen attityd hos ledande politikerna och tjänstemännen finns. 

Som undertiteln i Bergströms bok, Organisationskultur och kommunal förnyelse - 

Förändring i gamla hjulspår? (2002) antyder, inverkar den kommunala 

organisationskulturen inte bara på vilka reformidéer som snappas upp utan också på 

själva implementeringsförfarandet. Bergström (2002:212) skriver i avslutningen till sin 

bok: 

 

Starka krafter verkar för förändring, ofta i enlighet med populära 

organisationsförebilder. Men samtidigt sker inga totala revolutioner. Om det 

sker en revolution sker den i små steg. Den kommunala organisationen 

förändras men det sker inte oberoende av tidigare historia. Tidigare 

upptrampade stigar begränsar möjligheter till avvikelser från det kända. 
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Trots skillnader i empiri, metod och angreppssätt överstämmer Bergströms slutsats med 

övriga studiers resultat: Den kommunala förändringsprocessen är stor och omfattande, men 

processen sker stegvis och alltid inom fasta och begränsande ramar.  

 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv går dessa ramar att tolka som institutioner och det är 

dessa institutioner som i slutändan styr förändringsprocessen. Då ett av uppsatsens syfte är att 

försöka förstå förändringsprocessen och specifikt förklara varför vissa kommuner tenderar att 

lägga ut mer verksamhet på entreprenad än andra, följer i nästa kapitel en beskrivning av den 

nyinstitutionella teori som sätter fokus på politisk- och institutionell förändring. Målet är att 

utifrån denna teoretiska diskurs utveckla hypoteser om politisk förändring i svenska 

kommuner.  

 

3.2 Aktörer och institutioner  
 

3.2.1 Vad är en institution? 
 
Det finns en variabel som kan förklara alla samhällsfenomen, från de mest komplexa (t ex den 

fria marknandens organisation), till de mest simpla (t ex högertrafikregeln). Denna variabel 

heter slumpen – sinkadusen. Med denna variabel som förklaringsmodell är den kommunala 

förändringsprocess inget mer än ett tillfälligheternas spel, där vissa kommuner – på grund av 

en obeskrivlig och en för människan ofattbar nyck – valt att implementera reformer, medan 

andra valt att avvakta. Utgångspunkten för denna uppsats är att så icke är fallet, utan att 

samhällsfenomen kan förklaras. Att förändring har en orsak och att detta – om än i varierande 

utsträckning – går att kvantifiera på ett mätbart sätt.  

 

Begreppet institutioner är ett av de teoretiska verktyg som gör det möjligt att studera och 

förstå komplexa samhällsfenomen. Det finns inom samhällsvetenskapen olika syn på hur en 

institution bör studeras, förstås och tolkas. Syftet med detta kapitel är att översiktligt redogöra 

för de viktigaste dragen i den nyinstitutionella teorins synsätt, samt att sätta fokus på 

forskningen kring politiska och institutionella förändringar. Kapitlet inleds med en kortare 

redogörelse över begreppet institution. Därpå följer en längre och betydligt tyngre genomgång 

av tre teoretiska inriktningarna inom den nyinstitutionella teorin. Utifrån denna genomgång 

sker en sammanfattning i vilken de viktigaste teoretiska begreppen redovisas. Kapitlet 
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avslutas med att konkretisering av teorin i fyra hypoteser om politiska förändringar i svenska 

kommuner. 

 

Institutioner är i grunden verkliga men inte konkreta. De utgörs av internaliserade föreskrifter 

som människor följer. Ett påtagligt och enkelt bevis på förekomsten av institutioner är att 

människor agerar på ett likartat sätt i specifika situationer, trots att det inte finns några 

konkreta föreskrifter som reglerar beteendet. Vi vet alltså hur vi ska uppträda för att passa in i 

en situation utan att behöva tänka på det. Hade inte institutioner existerat och varit möjliga att 

etablera skulle inte någon interaktion mellan människor kunna finnas (Knight, 1992). 

Vardagen skulle bli oerhört komplicerad om inte beteenden i mataffären, på bensinstationen, 

på restaurangen eller biografen varit institutionaliserade. Det skulle inte gå att förutse de 

övriga kundernas beteenden eller vilka rutiner som fanns: Om maten skulle betalas i kassan 

eller vid köttdisken, om det vid bensinpumparna rådde huggsexa eller ordnad köbildning och 

om det på restaurangen var kutym att plocka mat från varandras tallrikar.  

 

Institutioner löser dessa problem och gör det möjligt att förutse hur andra kommer att agera 

och vilken variation i beteendet som kommer att finnas i en given situation. Detta skapar 

trygghet, stabilitet och kontinuitet för det mänskliga interagerandet. Enligt institutionell teori 

är således institutioner ett nödvändigt, om än inte tillräckligt, villkor för ett fungerande 

samhällsliv (Neale, 1994).  

 

3.2.2 Nyinstitutionell teori 
 

Nyinstitutionalismen beskriver samhällsvetenskaplig teori som fokuserar på institutioners roll 

i utformningen av samhällslivet. Till skillnad från klassisk institutionell teori, där 

institutionernas inverkan på aktörers valmöjligheter står i centrum, uppmärksammar den 

nyinstitutionella litteraturen även interaktionen mellan institutioner och aktörer. 

Institutionernas roll och funktion i samhället tolkas som mycket dynamisk; institutioner 

skapas, förändras och påverkar varandra övertid (Koelble, 1995). Traditionellt sett brukar 

nyinstitutionalismen indelas i tre skolor (Peters, 1999): Rational choice-, sociologisk- och 

historisk institutionalism.  
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Väggarna mellan de olika skolorna är allt annat än vattentäta. Tvärtom har skolorna influerat 

varandra och i stor utsträckning även kombinerats i konkret forskning (Thelen, 1999, 

Katznelson och Weingast, 2005). Därför är det värdefullt att i uppsatsens teoretiska ansats 

belysa alla tre skolor. Men det finns ingen sammanlänkande nyinstitutionell teori, utan olika 

ansatser och perspektiv används (Thelen 1999). Det som dock förenar skolorna är de 

grundläggande hypoteserna att incitament spelar roll för mänskligt beteende och att 

institutioner - vare sig de är formella eller informella, vare sig de är ekonomiska, politiska 

eller sociala - i hög grad formar incitamenten. Utifrån olika perspektiv försöker sedan 

inriktningarna begripliggöra vilka faktorer och mekanismer som gör att institutioner förändras 

och byts ut över tid.  

3.2.3 Spelregler och incitament 

 

Rational choice-teori (RC) utgår från economic man-axiomet att individen är en rationell 

aktör som agerar utifrån sitt egenintresse. Då aktören förutsätts ha preferenser och handla 

rationellt för att tillfredsställa dessa är det möjligt att skapa modeller, till exempel spelteorier, 

av aktörernas agerande (Hall och Taylor, 1996). Aktörernas preferenser, agerande och 

gemensamma interaktion är således fokus för den nyinstitutionella RC-teorin (Peters, 1999). 

En institution är enligt RC allt som sammankopplar och framställer de regler och incitament 

som påverkar aktörens strategiska handlande. Med incitament menas den eller de anledningar 

som finns till att utföra en viss handling – exempelvis är lön i form av pengar ett incitament 

för att arbeta. Definitionen sträcker sig från samhällsfenomen på minsta mikronivå, till 

exempel bröllop, såväl som till den mest omfattande makronivån, som till exempel ett lands 

valsystem. Men även om storleken och omfattningen skiljer sig åt beskrivs en institution som 

ett konkret samhällsobjekt som påverkar aktörens handlande. 

 

Centralt för RC är att institutioner inte uppstår okontrollerat eller slumpmässigt, utan att de – 

givet aktörens begränsade förmåga och bristfälliga information – skapas medvetet för att 

uppnå vissa specifika syften. Det betyder inte att RC teoretiker ser institutioner som något 

dåligt, förtryckande eller konspiratoriskt. Tvärtom. Spelteorier, såsom fångarnas dilemma, 

visar att instiftandet av normer och regler – det vill säga institutioner – leder till bättre utfall 

för alla parter (Koelbe, 1995). För även om varje enskild aktör vid ett givet tillfälle agerar 

rationellt, är det inte är givet att utfallet av en situation blir optimal. Aktörers sammanlagda 

handlande kan mycket väl visa sig kontraproduktivt och negativt för samtliga inblandade 
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parter. Instiftandet av institutioner gör att risken för sådana kollektiva misslyckanden minskar 

(Koelbe 1995).  

 

Institutionernas roll i samhället går enligt RC att likna vid spelregelns: Restriktioner som 

människor sätter upp för att ange formerna för samverkan sinsemellan. Dessa restriktioner ger 

struktur åt vardagslivet och de minskar osäkerheten (North, 1994). Kort sagt kan man säga att 

institutioner minskar transaktionskostnaden för mänskligt interagerande. Med 

transaktionskostnader avses den kostnad i resurser såsom tid och pengar, som aktörerna måste 

lägga ut för att kunna genomföra det ekonomiska eller sociala utbytet. Ronald Coase visar i 

sin bok The Nature of the Firm (1937) att en individ som vill göra affärer drabbas av en rad 

transaktionskostnader. Utöver kostnaden för produktion och försäljning måste hon också 

lägga ner tid och resurser på att köpslå om priser, vinna tillit och värna om sina 

affärshemligheter. Genom att organisera sin verksamhet i ett företag kan individen minska 

dessa transaktionskostnader. Enligt Coase är syftet med en institution således att minska 

aktörernas transaktionskostnader. Denna syn på institutioner ger intressanta implikationer om 

politisk och institutionell förändring. Till exempel har Johansson (2006) med hjälp av Coases 

teori om transaktionskostnader försökt tydliggöra de bakomliggande faktorerna till varför 

kommuner väljer att organisera sina verksamheter på olika sätt.  

 

Ett annat exempel på hur RC går att använda för att analysera uppkomsten av institutioner är 

Kenneth Shepsle och Barry Weingast (1987) studie över hur den amerikanska kongressens 

organiserar sitt arbete. Likt riksdagens utskott finns det i kongressen kommittéer, där varje 

kommitté ansvarar för ett skärskilt sakområde, till exempel utbildnings-, säkerhets- och 

konstitutionella frågor. Kongressen godkänner nästintill alltid de förslag en kommitté 

godkänt. Men kommittéernas makt är inte konstitutionellt reglerad, utan är endast en tradition 

i det amerikanska beslutsfattandet. Denna tradition är väldigt stark och trots att kongressen 

har formell makt att gå emot beslut tagna i kommittéerna är det ytterst ovanligt. Enligt 

Shepsle och Weingast beror detta på att kongressens ledamöter hittat ett framgångsriktsätt att 

lösa konflikter på. Genom att tillåta kommittéerna att själva bestämma över sina egna 

policyområden minskar risken för rösthandel, opportunism och kollektiva misslyckanden, 

något som på lång sikt gynnar alla parter. Shepsle och Weingast (1987:158) uttrycker det i 

klarspråk:  
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It would not surprise us to find most legislators saying, “Sure, I let those people 

over on Education and Labour do pretty much what they think is reasonable. And 

they do the same for us on Armed Service. That’s the way things are done around 

here”. 

 

Enligt RC väljer alltså aktörer att institutionalisera sitt beteende på ett för dem framgångsrikt 

sätt. I valet mellan två institutioner kommer en aktör därmed alltid välja den institution som är 

effektivast, det vill säga den institution som minimerar transaktionskostnader och maximerar 

aktörens nytta. På lång sikt kommer därför ineffektiva institutioner att försvinna till förmån 

för mer effektiva dito (Hall och Taylor, 2001). Detta kallas för en institutionell 

evolutionsprocess och har av många RC-teoretiker, kanske mest framträdande Oliver 

Williamson (1981), sett som en viktig förklaring till institutionell förändring (Nee, 2003, 

North 1995).  

 

Det krävs dock ingen djupare studie för att inse att världen fortfarande är full av ineffektiva 

institutioner, avsaknaden av dessa leder till resursslöseri och till slut mänskligt lidande. Detta 

ska inte förstås som att vissa aktörer handlar irrationellt, det vill säga mot bättre vetande, utan 

tvärtom ligger förklaringen just i det faktum att aktörerna handlar rationellt. Vad som är en 

rationell handling beror helt på vilken situation, det vill säga vilket institutionellt system, 

aktören befinner sig i. Ett exempel på detta är privatsparande. I en situation då sparräntan är 

låg är det rationella valet för en konsument att spara lite och spendera mycket. Om räntan å 

andra sidan är hög gäller det motsatta förhållandet – konsumenten vill spara mer och 

konsumera mindre.  

 

Institutioner formar således mänsklig samverkan och en förutsättning för tillväxt och gynnsam 

samhällelig utveckling är institutionerna som är ordnade på ett effektivt sätt. Vissa 

institutionella system ger inte aktörerna incitament att samarbeta (Koelble 1995). Enligt RC är 

det institutionella system avgörande för hur ett samhälle kommer att utvecklas. Douglass 

North och Robert Paul Thomas menar i boken The Rise of the Western World (1973) att 

grunden till västvärldens ekonomiska tillväxt är att det fanns ett institutionellt system på plats 

som gav incitament till investeringar, innovation och handel. Viktigast av dessa institutionella 

faktorer är äganderätten (North 1981, Cheung 1970), tydliga spelregler; vars åtlydnad 

garanterades av en pålitlig domstol (North 1990, Soto 2000) och informella regler; såsom 

normer och värderingar (Grief, 1999). 
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I det politiska livet saknas många av dessa grundläggande institutionella faktorer som ger 

incitament till fruktsamma och för allmänheten gynnsamma samarbeten (Hall och Taylor, 

1996). Många RC-teoretiker har därför en skeptisk syn på det politiska livet, som utan 

godartade institutionella incitament anses vara kantat av reent-seeking, kollektiva 

misslyckande och problem med trovärdig tillit – så kallad credible commitment (Acemoglu, 

2003). Mancur Olson menar att vissa aktörer kommer att utnyttja detta faktum och på 

bekostnad av andra skaffa sig förmåner och privilegium (Olson, 1965), vilket på sikt hämmar 

den ekonomiska tillväxten och sätter samhällets välstånd på spel (Olson, 1982). 

 

Att aktörerna strävar efter att minska transaktionskostnaderna är inte RC-teorins enda 

förklaring till institutionell förändring. Enligt North (1984), är institutionell förändring också 

ett resultat av förändrade relativpriser. Ett exempel är Kina. Planekonomin i landet orsakade 

en förändrad industriproduktion som ökade efterfrågan på arbetskraft. För att möta den nya 

efterfrågan tvingades den kinesiska statsmakten att upphäva lagar som förbjöd människor att 

flytta från landsbygden till de städer där dessa industrier fanns (Nee, 2003). Förändring i 

relativpriser skapar alltså incitament för aktörer, både inom och utanför institutionen, att 

omförhandla villkoren för deltagande och förändra institutionens regler (North 1984). Några 

RC-teoretiker, såsom Jack Knight (1992), men även Moe (1982), menar att inte bara 

aktörernas samarbetsvilja kan förklara institutionell förändring, utan att en minst lika viktig 

faktor är de ojämna maktförhållande aktörerna emellan. Sociala, politiska och ekonomiska 

institutioner fungerar inte bara som samarbetsorgan, de bestämmer också hur makt och andra 

resurser ska fördelas och distribueras mellan dem som ingår i samarbetet. Det finns alltså ett 

inbyggt incitament för aktörerna att försöka påverka institutionen så att resursernas fördelas 

på ett för dem fördelaktigt sätt (Knight, 1995). Det ger även incitament för aktören att försöka 

skapa eller välja en ny institution där denne har chans till en gynnsammare position. Aktörer 

med hög förhandlingskraft, bargain power, kommer att lyckas bättre med detta och på så vis 

kunna forma institutionerna till sin fördel. Detta är ett mycket dynamiskt synsätt på 

institutioner, där en aktör som ökar sin förhandlingskraft, till exempel genom stärkta 

ekonomiska resurser, har möjlighet att relativt snabbt omförhandla villkoren för samarbete 

och på så sätt ändra de institutionella förhållandena (Knight, 1992).  

 

Nyinstitutionell RC-teori fokuserar på institutionernas formella funktion och hur aktörernas 

val påverkas av dem. Centrala teoretiska begrepp för att kunna förstå politisk- och 
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institutionell förändring är spelregler och incitament. För att få större förståelse för orsaken 

till varför kommuner väljer att lägga ut barnomsorg på entreprenad bör därför fokus vara att 

undersöka vilka formella institutionella faktorer som inverkar på processen och hur dessa 

faktorer formar incitamenten för de inblandade aktörerna.  

 

3.2.4 Formativa moment och stigberoende 
 
Nära sammankopplad med RC är den historiska nyinstitutionalismen (HI). Enligt HI är 

institutioner de formella regler som påverkar den strategi aktörerna använder för att uppnå 

sina mål. Aktörernas situation går att likna vid en schackspelares; bunden vid schackspelets 

regler och kan inte helt plötsligt börja använda regler från fia med knuff för att få bort 

motspelarens pjäser, även om det är vad aktören helst skulle vilja göra. Institutionerna gör 

alltså vissa strategier mer lättillgängliga medan andra är mer är mer mindre omöjliga att utföra 

inom ramen för institutionen (Thelen, 1999).  

 

Då en aktör agerar inom en institution kan nyttomaximering innebära att aktören anpassar sig 

till institutionens normer och värden, vilket på sikt leder det till att dennes preferenser 

anpassas efter institutionen. En effektiv institution har på så vis möjligheten att påverka en 

aktörs handlande i en riktning som skapar större samhällsnytta (Rothstein, 1996). Enligt 

historisk institutionell teori är det till syvende och sist inte aktörerna utan institutionerna som 

spelar en avgörande roll i förklaringen av politiska skeenden, eller med Ronald Jeppersons 

(1991:158) ord ”Institutional accounts argue, […], that actors cannot be represented as 

foundational elements of social structure.” Detta dynamiska synsätt på hur institutioner och 

aktörer interagerar för att skapa preferenser är centralt för HI och i relativt stor kontrast mot 

RC där fokus istället ligger på aktörer. 

 

En användning av HI perspektivet är Ellen Immerguts forskning kring vetopunkter – veto 

points - som presenteras i artikeln ”The rules of the game: The logic of health policy making 

in France, Switzerland and Sweden” (Immergut, 1992). Immergut analyserar institutionernas 

långsiktiga konsekvenser för den politiska processen. I sin undersökning fokuserar Immergut 

på de formella regler som ett lands politiska system bygger på, bland dessa formella regler 

betonas särskilt konstitutionella regler och valsystem. Genom att analysera de effekter som de 

formella reglerna har som vi kan förstå det politiska systemet i ett land (Immergut, 1992:11-

12). Immergut ser inte beslut som tagna vid ett enskilt tillfälle utan betraktar istället ett 
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politiskt utfall som resultatet av en beslutsprocess där olika aktörer har tagit olika beslut vid 

olika institutionella beslutspunkter. Dessa institutionellt bundna beslutspunkter kallar 

Immergut vetopunkter. Det är vid vetopunkterna som till exempel den lagstiftande 

församlingen har möjlighet att förändra exekutivens förslag och olika aktörer kan påverka 

utfallen av den politiska processen. Vetopunkterna är intressanta att studera då det är vid 

dessa punkter som aktörerna gör sina strategiska val, påverkade av de institutionella 

organisationerna. Immergut använder bland annat denna metod för att förklara varför många 

västländers sjukförsäkringssystem utformats så olika, trots att de ursprungliga förslagen som 

lades fram var mycket likartade (Immergut, 1992, 1993 och 1996). Hon har även analyserat 

hur institutioner påverkar exekutivens makt och förmåga till policyförändring i Sverige 

respektive Japan (Immergut och Sven, 1999).  

 

Institutionerna sätter inte bara spelreglerna för aktörerna, utan likt RC anser HI-teoretiker att 

de institutionella omständigheterna också reglerar maktförhållanden mellan aktörerna. Utfallet 

av ett politiskt initiativ beror därför till stor del på om de institutionella förutsättningarna är på 

aktörens sida (Koelbe, 1995). Bo Rothstein (1993 och 1998) visar hur de institutionella 

förhållandena i Sverige gjort att vissa grupper fått mer makt över utformningen av det svenska 

samhällslivet, vilket bidragit till välfärdstatens expansion och uppkomsten av korporatismen 

på den svenska arbetsmarknaden. Dessa studier av institutionernas maktfördelande roll ger 

viktiga implikationer om politisk- och institutionell förändring. Om institutionerna antas styra 

maktförhållandena, betyder det att en enskild institutionell förändring kan leda till att 

maktförhållanden mellan aktörerna förändras; något som i sin tur skapar förutsättningar för 

nya aktörer att påverka processen. En empirisk undersökning av detta är Stark och Bruszt 

(1998) som visar hur ett fåtal institutionella förändringar i östeuropeiska stater interagerade 

och ledde till ännu fler institutionella förändringar. Till slut hade dessa förändringar haft en 

samhällsomvälvande effekt. Pierson (1996) visar i en annan undersökning hur politiska 

förändringar i den Europeiska Unionen gav en kvinnorättsgrupp att utnyttja en ditintills latent 

institution, artikel 199 i Romfördraget och på så sätt kunna påverka hela EU.  

 

Centralt för den historiska nyinstitutionella teorin är betydelsen av stigberoende och formativa 

moment (Hall, Rosemary, 2001). Ett klassiskt sätt att karaktärisera dessa fenomen är med 

begreppet QWERTY. Den översta bokstavsraden på våra tangentbord börjar med dessa sex 

bokstäver och ordningen dem mellan är bestämd av den mekaniska skrivmaskinens funktion 

(Brorström och Sven, 2000). Bokstavsordning fyller alltså ingen praktisk funktion, de är inte 



 23 

utplacerade för att till exempel maximera skrivhastigheten eller handens ergonomiska 

ställning, tvärtom kan tangentbordet ordnas på ett mycket mer ändamålsenligt sätt. 

Tangentbordsuppsättningen uppkom under en tid när typarmar lätt trasslade ihop sig. För att 

undvika det konstruerades amerikanen C.L. Sholes en skrivmaskin där vanliga 

bokstavskombinationer, tillexempel T och H placerades långtifrån varandra, så typarmarna 

inte skulle trassla (Brorström och Sven, 2000). Skrivmaskinen blev omåttligt populär och trots 

flera försök att introducera mer effektiva tangentbord på markanden har QWERTY stått sig 

och blivit standard för de flesta tangentbord. Människor tycks helt enkelt inte anse att det är 

värt mödan att lära sig en ny tangentbordsteknik även om den är mer effektiv. Detta är ett 

typexempel på stigberoende, vars formativa moment var den dag då Sholes introducerade den 

nya skrivmaskinen på marknaden.  

 

Utifrån samma teoretiska angreppssätt undersöker Steinmo (1993) hur 

demokratiseringsprocessen i USA, Sverige och Storbritannien påverkat ländernas 

skattesystem. I alla tre länderna fanns en preferens för låga skatter, men på grund av de olika 

institutionella förhållandena som respektive lands demokratiseringsprocess gett upphov till 

utformades också skattesystemen mycket olika. Wier (1992) och Victoria Hattman (1993) 

förklarar på ett liknande sätt varför fackföreningsrörelsen organiserat sig olika i Europa och 

Nordamerika. Exakt vad som karaktäriserar ett stigberoende är diskutabelt, men två 

egenskaper är centrala (Thelen, 1999). Först utmärks ett stigberoende av att aktörerna agerar 

under det som Wier (1992) kallar bounded innovation, bunden innovation. Insitutioner, 

skriver Steinmo (citerad i Immergut, 1998:20): 

  

provide the context in which individuals interpret their self-interest and thereby define 

their policy preferences…And any rational actor will behave differently in different 

institutional contexts  

 

Institutionerna påverkar aktörernas självbild, vilket gör att de får svårt att agera utanför 

institutionens ramar, dess innovationsförmåga binds till institutionen. Den andra egenskapen 

är self-reinforcing positive feedback-effects (Pierson, 1993), en belöningsmekanism som gör 

att aktörer premieras av agerande som stärker den redan existerande institutionen. Esping-

Andersons (1990) påvisar denna mekanism i sin studie över den konservativa-korporativa 

välfärdstaten. Inom de konservativa-korporativa välfärdstaterna premieras kärnfamiljsstruktur 

med ensam familjförsörjare. Därför anpassar människor sina levnadsmönster till den 
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modellen, vilket i sin tur förstärker samhällsmodellen.1 Thelen (1999) menar också att 

nyckeln till att analysera institutionell förändring och evolution ligger i att förstå hur 

feedback-mekanismerna påverkar aktörerna.  

 

Även om stigberoendet anses ha en central roll inom HI, är det på intet sätt så att den bör ses 

som en deterministisk metod. Tvärtom är det viktigt att poängtera att aktörerna inte är fast i ett 

fullständigt stigberoende, det finns fortfarande utrymme för individuellt agerande (Peters, 

1996). Aktörens handlingsförmåga begränsas av de institutionella förutsättningarna, men vid 

vissa kritiska punkter i det institutionella systemet öppnas det upp möjligheter för aktörer att 

agera. Immerguts vetopunkter är en identifiering av sådana kritiska punkter där aktörerna kan 

påverka den politiska policyprocessen. Andra har försökt att identifiera kritiska punkter, 

critical juncture, i större historiska skeenden. Mest uppmärksammad är kanske Collier och 

Collier’s (1991) studie av arbetarrörelsen i Sydamerika och Ertmans bok Birth of the 

Leviathan, i vilken han härleder några av de europeiska ländernas statsbildning tillbaka till 

händelser under 1100-talet och 1700-talet. För att studera politisk och institutionell förändring 

är det enligt HI viktigt att studera det formativa momentet i historien då institutionen 

skapades. Exempel på en sådan studie är Rothsteins analys av den svenska arbetarrörelsen val 

mellan det frivilliga Genth systemet och det statstyrda obligatoriska systemet. Rothstein visar 

att den svenska arbetarrörelsen analyserade situationen fel och förespråkade det statliga 

systemet över det frivilliga, trots att detta visade sig vara det långsiktig mest gynnsamma 

systemet.  

 

Den nyinstitutionella historiskt inriktade teorin fokuserar på institutioners långsiktiga effekter. 

Centrala teoretiska begrepp för att kunna förstå politisk- och institutionell förändring är 

stigberoende och formativa moment. För att få ökad förståelse för varför kommuner väljer att 

lägga ut barnomsorg på entreprenad bör fokus vara att undersöka om dessa fenomen inverkat 

på processen.  

 

3.2.5 Isomorphism och politisk kultur  

 

RC förklarar institutionell förändring genom aktörernas egenintresse. Den synen delas inte av 

de sociologiskt nyinstitutionella teoretikerna (SI). Institutioner definieras inom SI litteraturen 

                                                 
1 Fler empiriska undersökningar kring feedback-effekter har gjorts av Streeck (1992), Schneider (1997-1998), 
Vogel (1996) och Skocpol (1992).  
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inte enbart som formella regler och organisationer, utan det kan likaledes vara (Scott citerad i 

Peters, 1999:106)  

 

… cognitive, normative, and regulative structures and activities that provide 

stability and meaning to social behaviour .  

 

Institutioner är alltså en del av en kulturell, social och maktstrukturell kontext. Walter Powell 

och Paul DiMaggio (1999) menar att denna embeddedness2 gör att institutionen har en 

mycket starkt kognitiv inverkan på aktören och definierar vad denne uppfattar som 

rationalitet och egenintresse. Detta gör att det enligt SI är svårt för aktören att agera eller ens 

tänka utanför institutionens ramar. Den enskilde individens roll i politisk och institutionell 

förändring ses därför som obefintlig eller mycket liten; bunden till traditioner, vanor och med 

sin rationalitet fjättrad till tidigare föreställningar kommer hon inte att kunna tänka utanför 

institutionens ramar.  

 

RC-teoretikernas analys av hur institutionell förändring uppstår anses av SI därför vara 

ofullständig i sin förklaring (Koelbe 1995, Nee 2003). Enligt SI drivs inte institutionell 

förändring av aktörers rationella vilja utan av förändring i samhällsnormen. Soysal (1995) 

argumenterar för att mer liberala lagar mot immigranter i många stater inte, som många 

tidigare hade hävdats, togs fram för att främja ekonomin, utanför att den moraliska normen 

svängde. Fligstein för ett liknande resonemang kring varför många amerikanska företag under 

femtio- och sextiotalet ändrade sina organisationer från att vara hierarkiska och toppstyrda till 

att bli mer platta och deltagarorienterade. Politisk och institutionell förändring är därför intimt 

sammankopplad med förändring i medborgarnas sociala och kulturella affektion. Detta kan te 

sig som en ganska statisk institution, men SI-teoretiker menar att förändringar i 

samhällsnormen kan gå mycket snabbt. Stora omvärldsförändring gör att medborgare 

omvärderar sin självbild och sina värderingar. De senaste decennierna av globalisering kan 

tolkas ha en sådan effekt (Bogasson, 2006). Medborgarnas sociala och kulturella affektion är 

inte längre knuten till en given geografisk yta. Tidigare formades den politiska identiteten 

främst av institutioner i medborgarens närområde, till exempel skolan, fackföreningen, 

föräldrarna eller kyrkan. Givetvis har dessa institutioner inte spelat ut sin roll, men numera får 

                                                 
2 Det finns inget svensk ord som motsvara engelskans ”embeddedness”. Begreppet grundas på en teori framtagen 
av sociologen Karl Polanyi (1944) och utvecklad av Mark Granvoetter och Richard Swedberg (2001), de menade 
att handlingar endast kan bedömas som rationella utifrån den sociala kontexten i vilken de utförs.  
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människor sina politiska influenser från hela världen. En ny form av politisk identitet har 

därmed vuxit fram (Baldersheim, 2006:51). Flera studier har visat att människor bosatta i 

storstäder tenderar att anamma likartade attityder och politiska åsikter, trots att de lever fler 

hundra mil ifrån varandra (Baldersheim, 2006:125).  

 

Globaliseringen innebär att nya idéer som sprids på ett helt annat sätt än tidigare. Under de 

senaste åren har en rad idéer om demokrati och byråkrati spridits över Europa. Vissa av dessa 

idéer får stort inflytande och leder till konkreta policyförändringar. New public management 

och de senaste årens diskussioner om deliberativ demokrati är kanske de främsta exemplen 

(Klas och Ruth, 2004; Palm och Wihlborg, 2007).  

 

En viktig faktor som förklarar hur idéer sprids är isomorphism, institutionell efterhärmning. 

Institutioner tar intryck av andra institutioner och snart skapas en normativ bild av hur en 

specifik institution ska vara utformad. DiMaggio och Powell (1991) ser detta som en 

förklaring till varför företag tenderar att organisera sig på ett mycket likartat sätt. Slutsatsen 

står i kontrast mot Coase teori om företagens organisationsform, som Coase hävdar är 

rationell och med en vilja att minimera transaktionskostnader för de inblandande aktörerna. 

Enligt DiMaggo och Powell är förklaringen istället kognitiv, det har vuxit fram en normativ 

bild av hur affärsverksamhet ska organiseras, som vi som enskilda aktörer har svårt att tänka 

utanför.  

 

Den sociologiska nyinstitutionella teorin fokuserar på institutionernas normgivande och 

kulturella effekter. Centrala teoretiska begrepp för att kunna förstå politisk- och institutionell 

förändring är isomorphism och politisk kultur. För att få större förståelse för orsaken till 

varför kommuner väljer att lägga ut barnomsorg på entreprenad bör fokus vara att undersöka 

om idén om att lägga ut verksamhet på entreprenad spridit sig till andra områden. Och 

huruvida andel av kommunal barnomsorg på entreprenad är beroende av politisk kultur.  

 

3.2.5 Sammanfattning  

 

Mellan de tre nyinstitutionella inriktningarna föreligger vissa väsentliga skillnader. I tabell 1 

redovisas respektive nyinstitutionell inriktning, samt de teoretiska nyckelbegrepp utifrån vilka 

politiska- och institutionella förändringar kan förklaras: 
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Tabell 1. Nyinstitutionella nyckelbegrepp  

 
Teoretisk inriktning  Nyckelbegrepp 
 

Rational Choice 
 

Spelregler 

Incitament  

 

Historisk 
 

Stigberoende  

Formativa moment 
 

Sociologisk 
 

Isomorphism 

Politisk kultur 

 

Inom Rational Choice litteratur sätts fokus på aktörerna och deras preferenser. Politisk- och 

institutionell förändring anses vara möjlig att förstå utifrån aktörernas interaktion med 

varandra. Institutioner uppstår för att skapa stabilitet och kontinuitet - det vill säga minska 

transaktionskostnaderna - för det mänskliga interagerandet. Dåliga institutioner tenderar att på 

sikt att fasas ut till förmån för mer framgångsrika. En viktig aspekt är att institutioner reglerar 

maktförhållanden mellan aktörerna, därför finns det också stora incitament att för alla 

inblandade parter att påverka institutionen så att den förändras på ett för dem fördelaktigt sätt. 

Institutionens regler, villkor och normer är därmed under konstant förhandling. Denna syn 

delas av HI, men i HI betonas också att aktörernas vision och handlande är uppbundet till 

tidigare beslut och traditioner. Detta stigberoende gör att aktörernas möjlighet till att påverka 

processen begränsas till vissa tidpunkter då den politiska processen öppnas upp, såkallade 

vetopunkter.  

 

En intressant liknelse är att jämföra möjligheten till nyskapande inom den politiska arenan 

med lager av sediment. Dagens aktörer är beroende av gårdagens idéer och händelser, den 

politiska situationen är byggd på lager av gamla värderingar och normer. Dessa lager kan 

förändras över tiden, men beroende på hur lagren är strukturerade hindrar de rörelsefriheten 

för aktörerna idag. Det politiska arvet fastställer således ett ramverk inom vilket de politiska 

aktörerna agerar. Den sociologiska institutionalismen vidareutvecklar detta tankesätt genom 

att introducera en kognitiv dimension. Detta ramverk av normer och värderingar är vad som 

gör att vad aktörerna uppfattar vissa handlingsalternativ som möjliga och även vad som 

begränsar vad aktörerna anser vara önskvärt utfall. Till skillnad från RC är det inte aktörerna 
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som styr och driver på förändringsprocessen, utan politisk- och institutionell förändring ses 

alltid som en del i en större omvärldsförändring, i vilken den politiska kulturen omvärderas då 

traditionella normer och värderingar förändras. 

 

De teoretiska skiljelinjerna till trots, finns det bland de tre nyinstitutionella inriktningarna 

några gemensamma lärdomar om politisk- och institutionell förändring. En ensam aktör eller 

individ orsakar inte själv förändring, utan förändring sker genom interaktion med andra 

aktörer och alltid i samklang med institutionens kulturella och politiska kontext. Ofta sker 

förändring som en del i en större samhällelig förändringsprocess. 

 

3.3 Fyra hypoteser om politisk förändring 
 

Den nyinstitutionella teorin ger, i kombination med den empiriska forskningen kring NPM-

reformer i svenska kommuner, intressanta verktyg för att förstå och tolka de senaste 

decenniernas kommunala förändringsprocess. Utifrån denna teoridiskurs presenteras här fyra 

hypoteser om politisk och institutionell förändring i allmänhet och dess applicerbarhet på 

fallet med kommunal barnomsorg på entreprenad i synnerhet. 

 

3.3.1 Hypotesen om politisk ideologi 

 

Denna hypotes gör gällande att kommuner endast implementerar reformidéer som stämmer 

överens med dess politiska och ideologiska kultur. Hypotesens teoretiska fundament finner 

man i sociologiskt nyinstitutionell teori, i vilken den politiska kulturen är ett nyckelbegrepp. 

En eller några enskilda aktörer antas inte orsakat reformimplementeringen utan 

implementeringen sker som ett utfall av kommunens politiska kultur – invånarnas samlade 

värderingar och åsikter. 

 

Då de svenska kommunerna är demokratiska och styrs av en vald församling, förmodas 

invånarnas värderingar och åsikter uttryckas av ledamöterna i kommunfullmäktige. Såsom 

redovisades i kapitel 2.2 finns det i Sverige en stark övertygelse att den svenska välfärdens 

grund bör finansieras, styras och kontrolleras av staten. Av de svenska riksdagspartierna har 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet traditionellt sett varit den starkaste företrädaren för 
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denna syn, medan de borgliga partierna varit mer kritiska. NPM-idéer utmanar den 

traditionella organiseringen av den kommunala välfärdsverksamheten. Borgerliga kommuner 

torde därför vara mer öppna för NPM-inspirerade reformidéer, såsom utläggning av 

verksamhet på entreprenad, än de vänsterstyrda kommunerna. Som redovisas i kapitel 3.1 har 

denna hypotes tidigare prövats och avfärdats av bland annat Persson och Jakob (2004) och 

Henriksson (2004). Dessa undersökningar fokuserade emellertid inte på politisk känslig 

verksamhet, som till exempel barnomsorg, utan på en bred uppsättning verksamhetsområden 

och dessutom olika typer av organisationsidéer. Genom att endast titta på ett 

verksamhetsområde och en organisationsidé blir undersökningen mer precis och kanske även 

resultatet ett annat. Det teoretiska stödet från den nyinstitutionella sociologiska teorin är också 

för starkt för att hypotesen ska kunna förkastas utan vidare empirisk prövning. 

 

Hypotes-1 Politisk ideologi: Gör gällande att kommuner med borgerligt styre bör vara mer 

benägna att lägga ut delar av den kommunala barnomsorgen på entreprenad än vänsterstyrda 

kommuner. 

 

3.3.2 Hypotesen om stigberoende 
 

Denna hypotes gör gällande att politisk och institutionell förändring inte sker oberoende av 

tidigare händelser utan att den politiska processen karaktäriseras av kontinuitet och 

spårbundenhet. Hypotesen utgår från den historiska nyinstitutionalismen och dess teoretiska 

nyckelbegrepp stigberoende och formativa moment. Tanken är att om en reformidé väl slagit 

igenom blir den också ofta normsättande för hur verksamheten ordnas, vilket är avgörande för 

vilka typer av reformidéer som kommer att implementeras. 

 

Många av de tidigare studier som beskrivs i kapitel 3.1.1 har en liknande ansats. Henning 

(1996) och Bergström (2002) pekar alla på vikten av att se spårbundenheten i den kommunala 

beslutsprocessen. I den internationella litteraturen finns det också ett antal empiriska exempel, 

se Wier (1992) och Victoria Hattman (1993) i kapitel 3.2.2. Hypotesens teoretiska stöd är 

således mycket starkt. Inga kvantitativa studier har tidigare gjorts för att testa hypotesens 

relevans för förändringsprocessen í de svenska kommunerna.  
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Hypotes-2 Stigbereonde: Gör gällande att kommuner som valt att lägga ut barnomsorg på 

entreprenad över tid väljer att lägga ut allt högre andel av den totala barnomsorgen på 

entreprenad.  

3.3.3 Hypotesen om kontextuella faktorer 

 

Denna hypotes gör gällande att faktiska omständigheter, såsom kommunens ekonomi, avgör 

om en reformidé kommer att implementeras eller inte. Hypotesen utgår från den 

nyinstitutionella Rational Choice teorin och dess syn på institutioner som spelregler. 

Institutionerna formar de incitament som de kommunala aktörerna agerar utefter. Även om 

kommunen har möjlighet att själv bestämma vilka reformer som ska genomföras, sätter de 

institutionella förhållanden upp begräsningar och gör vissa reformer mer möjliga att realisera 

än andra.  

 

Utifrån denna teoridiskurs blir ett antal kontextuella faktorer viktiga att studera; Kommunens 

storlek, geografiska läge, befolkningsantal, näringslivsstruktur och ekonomiska 

förutsättningar med flera. För att testa hypotesen empiriskt blir en avgränsning nödvändig. I 

denna uppsats sätts fokus på två kontextuella faktorer: Kommunstorlek mätt i population och 

kommunens ekonomiska situation. Teoretiskt sett bör båda dessa ha stor inverkan på 

kommunens val av organisationsform då de sätter tydliga ramar för verksamheten; ekonomin 

genom budgeten och kommunstorleken genom behoven. 

 

I kapitel 3.2.1 beskrivs ett flertal studier som tittat på olika kontextuella faktorer, till exempel 

Henning (1996) och Henriksson (2004). Bland dessa är kommunstorlek och geografiskt läge 

de två mest studerade faktorerna. Några samband har dock hitintills inte gått att belägga. 

Majoriteten av undersökningarna har skett utifrån ett litet urval med samtalsintervjuer, eller 

som i Henrikssons fall en stor kvantitativ studie där mängd NPM-influerande reformer 

studeras (2004). Genom att denna studie endast fokuserar på ett verksamhetsområde, 

utläggning av kommunal barnomsorg på entreprenad, är det möjligt kommunstorlekens effekt 

blir lättare att urskilja.  

 

Hypotes-3 Kontextuella faktorer: Gör gällande att kommunens storlek och dess ekonomiska 

förutsättning är avgörande för huruvida kommunen lägger ut barnomsorg på entreprenad eller 

inte. 
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3.3.4 Hypotesen om isomorphism 

 

Denna hypotes gör gällande politisk förändring tendera att sprida sig. En organisationsreform 

inom ett verksamhetsområde kommer att sprids till andra och över tid kan denna reform bli 

normsättande för hur verksamhet skall organiseras. Isomorphism, institutionell efterhärmning, 

är således en viktig förklaring till politisk- och institutionell förändring. Hypoptesen tar sin 

utgångspunkt i både nyinstitutionell sociologisk- och Rational Choice inriktad teori.  

 

Ur ett sociologiskt perspektiv förklaras isomorphism genom att det skapas en normativ bild av 

hur den politiska verksamheten ska organiseras. Från ett Rational Choice-perspektiv är 

förklaringen en annan: Förändringen drivs av aktörernas strävan efter effektivitet, det vill säga 

minskade transaktionskostnader. Ineffektiva organisationsformer kommer på sikt därför att 

bytas ut till förmån för mer effektiva. Om en organisationsform visar sig överlägsen, kommer 

den snart bli det dominerande sättet på hur verksamhet organiseras.  

 

Förekomsten av isomorphism bland svenska kommuner har studerats tidigare (Henning, 

1996), men fokus har då varit hur organisationsreformer sprids mellan kommuner och inte 

inom dem. Att studera detta är därmed inte bara intressant för fallet kommunal barnomsorg, 

utan kan också ge indikationer för förståelse av den kommunala förändringsprocessen i sin 

helhet.  

 

Hypotes-4 Isomorphism: Gör även gällande att implementerade organisationsidéer ofta blir 

normsättande för hur liknande verksamhet organiseras. Det torde därför finnas ett samband 

mellan hur mycket av den kommunala barnomsorgen som drivs på entreprenad och andelen 

av annan liknande verksamhet som drivs på entreprenad. 
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4. Varför reformerar kommuner?  

 

4.1 Material  
 
Uppsatsens empiriska bas består av data från Statistiska Centralbyråns databas, Sveriges 

Statistiska Databaser. Materialet täcker samtliga av Sveriges 290 kommuner och tidsspannet 

sträcker sig från år 1998 fram till år 2005. Uppsatsens definition av kommunal barnomsorg 

och entreprenad presenterades i kapitel 2.2, och är desamma som SCB använt sig av vid 

insamling och kategorisering av material. En komplett samanställning av materialet finns i 

bilaga 1.  

4.2 Kommunal barnomsorg på entreprenad 
 
I kapitel två beskrevs att delade meningar råder om huruvida trenden med NPM-reformer 

skulle komma att avmattas eller inte. Forsell (1999) hävdade att trenden skulle fortsätta in på 

2000-talet, medan Håkansson (1997) ansåg att trenden redan hade avstannat. Nu, knappt tio år 

efter Forsell och Håkanssons artiklar, är det möjligt att undersöka vem som hade rätt, i alla 

fall med avseende på utläggning av barnomsorg på entreprenad. I figur 1 visas kommunernas 

köp av barnomsorg som andel av kommunernas totala kostnad för barnomsorg, för samtliga 

kommuner i hela riket från 1998 till 2005. Procentsatsen visar alltså hur mycket av hela rikets 

kommunala barnomsorg som ligger på entreprenad. 
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Figur 1. Andel kommunal barnomsorg på entreprenad i procent, för hela riket, 1998 – 
2005. 
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Källa: Sveriges Statistiska Centralbyrå, Sveriges Statistiska Databaser, Tabell: Kommunens köp av verksamhet som andel av 

kommunens kostnad för verksamheten efter kommun och verksamhetsområde. 

 

Utläggningen av kommunal barnomsorg på entreprenad har tillsynes ökat stabilt under 

perioden 1998 till 2006. Den totala ökningen har varit drygt 59,5 procent, från 5,26 procent år 

1998 till 8,39 procent år 2005. Detta kan ses som relativt lite, men utläggningen av kommunal 

barnomsorg har de facto ökat med drygt tre procentenheter på sju år. Under en period på sju 

år är kurvan dessutom stadigt stigande och det finns inga tendenser till avmattning. En liten 

ökning tycks ha skett inför valåret 2002, då den kommunala barnomsorgen på entreprenad 

ökade med en dryg procentenhet på knappt ett år. 

 

Figur 1 visar riket i sin helhet, men som tidigare forskningen också visat är spridningen 

mellan kommunerna ofta är mycket stor och att vissa kommuner tenderar vara mer benägna 

att genomföra reformer än andra (se kapitel 3.1). För att undersöka om detta även gäller för 

fallet med andelen kommunal barnomsorg på entreprenad visas i Figur 2. Andel kommunal 

barnomsorg på entreprenad i procent, för Trosa, Täby och Älmhult, från 1998 till 2005. Dessa 

tre kommuner har valts då de är relativt olika. Trosa och Älmhult är två små kommuner, 

medan Täby är en större kommun.   



 34 

Figur 2. Andel kommunal barnomsorg på entreprenad i procent, för Trosa, Täby och 
Älmhult, från 1998 till 2005.  
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Källa: Sveriges Statistiska Databaser, Sveriges Statistiska Databaser, Tabell: Kommunens köp av verksamhet som andel av 

kommunens kostnad för verksamheten efter kommun och verksamhetsområde. 

 

Som kan avläsas i tabellen är variationen mellan kommunerna mycket stor. Täby har knappt 

80 procent av sin barnomsorg på entreprenad, Trosa drygt tio procent och Älmhult knappt 

ingen barnomsorg på entreprenad. Det är intressant att undersöka om tendensen stämmer 

landet över, alltså att ett fåtal kommuner lagt ut en stor andel av sin barnomsorg på 

entreprenad, medan det stora flertalet behållet den gamla organisationsformen. För att göra 

detta redovisas i Tabell.2 median, medelvärde samt högsta och lägsta andelen kommunal 

barnomsorg på entreprenad, för mätningens första år 1998 och sista år 2005.  
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Tabell 2. Medelvärde, median och lägst respektive högst procent kommunal barnomsorg 
på entreprenad i procent för hela riket år 1998 och 2005. 

1998      2005    

Medelvärde: 5,26 %    Medelvärde: 8,42 % 

Median: 3 %    Median: 6 % 

Lägsta: 0 %(antal kommuner: 43)  Lägsta: 0 % (antal kommuner: 20) 

Högsta: 25 % (Täby)   Högsta: 77 % (Täby) 

Källa: Sveriges Statistiska Databaser, Sveriges Statistiska Databaser, Tabell: Kommunens köp av verksamhet som andel av 

kommunens kostnad för verksamheten efter kommun och verksamhetsområde. 

 

Variationen kommunerna mellan är mycket stor. Den genomsnittliga kommunen lade år 1998 

ut 5,26 procent av sin barnomsorg på entreprenad. Sex år senare har den siffran ökat till 8,42 

procent. Men som Tabell.2 visar är medianen i båda fallen mycket lägre än medelvärdet, 

vilket indikerar på att det finns en stor spridning mellan kommunerna (Djurfeldt, 2003). Detta 

illustreras av att 43 kommuner år 1998 respektive 20 kommuner år 2005 inte lagt ut någon 

andel av sin barnomsorg på entreprenad alls, medan Täby kommun år 1998 lade ut 25 procent 

av barnomsorgen på entreprenad år 1998 och hela 77 procent år 2005. Detta är stora 

skillnader med tanke på att medelvärdet för hela populationen är 5,62 respektive 8,42 procent.  

 

Skillnaderna till trots visar Tabell 2 samma förändringsmönster som Diagram 1, att andelen 

kommunal barnomsorg på entreprenad ökar. Både medelvärde och medianen är högre 2005 än 

1998. Dessutom tycks skillnaderna ha minskat, då differensen mellan medianen och 

medelvärdet är mindre 2005. Andel kommunal barnomsorg på entreprenad bör alltså vara 

jämnare fördelat mellan kommunerna år 2005 än år 1998. Mest intressant är dock kanske att 

antalet kommuner som inte lagt ut någon del av sin barnomsorg på entreprenad halverats 

under dessa åtta år: Från 43 kommuner år 1998 till 20 kommuner år 2005. Dessa data visar 

tydligt att den kommunala reformprocessen, i alla fall sett till kommunal barnomsorg på 

entreprenad, på intet sett avstannat utan fortsatt att öka i sin omfattning. 

 

Materialet lämnar dock en del frågor obesvarade. Att det finns en spridning mellan 

kommunerna står klart, men det är svårt att utifrån Figur.1-2 och Tabell.2 urskilja någon 

förklaring. Täby identifieras i Tabell.2 som den kommun som lagt ut störst andel av sin 

barnomsorg på entreprenad. Hypotes-1 gör gällande att borgerligt styrda kommuner bör lägga 
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ut en större andel av sin verksamhet på entreprenad än socialistiskt styrda kommuner. Då 

Täby är en borgerligt styrd kommun ger det stöd för på hypotes-1, men då även Älmhult styrs 

av en borglig majoritet men inte är lika benäget att införa entreprenad inom barnomsorgen 

kan hypotesen inte beläggas utifrån en sådan enkel modell. 

 

Detsamma gäller övriga hypoteser. Täby är en stor kommun med relativt stort skatteunderlag, 

men ett stort skatteunderlag har även Älmhult (bilaga 1). Är storleken den förklarande faktorn 

måste Trosa vara ett undantag då kommunen trots sin ringa storlek lagt ut större andel 

barnomsorg på entreprenad än genomsnittet (Figur.1).  

 

För att vidareutveckla analysen krävs därför att de fyra hypoteser på ett eller annat sätt 

operationaliseras så att de kan testas kvantitativt. Detta sker i nästa kapitel, där en 

statistiskmodell över utläggningen av kommunal barnomsorg på entreprenad konstrueras.  

4.3 Analysmetod 
 

Utifrån genomgången av den tidigare teoretiska och empiriska forskningen kring politisk- och 

institutionell förändring, presenterades i avsnitt 3.3 fyra hypoteser om politisk förändring i 

svenska kommuner. I detta kapitel testas hypotesernas validitet. Det sker i en statistisk 

modell, en såkallad regressionsanalys, i vilken samband mellan beroende och oberoende 

variabler analyseras (Djurfeldt, 2003). I detta fall är den beroende variabeln andelen 

kommunal barnomsorg på entreprenad i procent år 2005. Förklarande variabler är de faktorer 

som antas påverka kommuner att lägga ut barnomsorg på entreprenad. De fyra hypoteserna 

om politisk förändring i kommuner pekar på ett antal sådana faktorer. Dessa går inte att testa 

som de är, utan för att de ska kunna användas i en regressionsanalys måste de omformuleras 

till numeriska. I kapitel 4.3.1 beskrivs hur operationalisering för respektive hypotes går till. 
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4.3.1 Operationalisering 

 

Hypotes-1 Politisk ideologi: Kommuner med borgerligt styre bör vara mer benägna att lägga 

ut delar av den kommunala barnomsorgen på entreprenad än vänsterstyrda kommuner. Detta 

testas med hjälp av två variabler: X1- Politisk majoritet blå, 2005 och X2- Politiska majoritet 

röd, 2005. Målet är att testa vilken effekt den partipolitisk ideologi har på hur stor andel av 

den kommunala barnomsorgen som läggs ut på entreprenad. Ett problem är att den svenska 

kommunkartan inte uppdelade i blå och röda kommuner, det vill säga borgligt styrda och 

socialistiskt styrda kommuner. Utan istället finns det 99 kommuner med blå majoritet, 110 

kommuner med röd majoritet och 89 kommuner med oklar majoritet - kommuner där en 

koalition mellan blåa och röda partier styr (Se bilaga 1). Detta gör mätningen lite svårare. För 

att ändå kunna analysera ett eventuellt samband avvänds dummyvariabler. Detta är en 

numeriskt kodade variabel som används för att markera olika typer av kategorier (Djurfeldt, 

2003). I detta fall har två variabler utformats, en för blå och en för röda kommuner. Dessa har 

kodats på följande sätt: X1- Politisk majoritet blå, blå kommuner (1) andra kommuner (0), och 

X2- Politiska majoritet röd, röda kommuner (1) övriga kommuner (0). 

 

Hypotes-2 stigberoende: Gör gällande att kommuner som valt att lägga ut barnomsorg på 

entreprenad över tid väljer att lägga ut allt högre andel av den totala barnomsorgen på 

entreprenad. För att testa hypotesen konstrueras variabler. 

 

Den första variabeln, X3- procent kommunal barnomsorg på entreprenad, 1998, täcker 

samtliga 290 kommuner. Denna variabel är utformad på exakt samma sätt som den beroende 

variabeln (se kapitel 4.1.1) fast för ett år tidigare. Syftet med denna variabel är att analysera 

förekomsten av stigberoende i beslutsprocessen. Variabeln gör det möjligt att se om det finns 

ett samband mellan hur stor procent av barnomsorgen en kommun valde att lägga ut på 

entreprenad 1998 och hur mycket av den kommunala barnomsorgen som år 2005, åtta år 

senare, hade lagts ut på entreprenad. Är sambandet starkt indikerar förändringsprocessen i 

detta fall på stigberoende.  

  

Hypotesen-3 kontextuella faktorer: Gör gällande att kommunens storlek och ekonomiska 

förutsättning är avgörande för huruvida kommunen lägger ut barnomsorg på entreprenad eller 
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inte. Två variabler har konstruerats för att pröva detta: X4-skattekraft per capita i procent 2005 

och X5- kommunens folkmängd som procent av rikets 2005. Den första variabeln, X5-

skattekraft per capita i procent, syftar till att undersöka sambandet mellan kommunens 

ekonomiska situation med andelen barnomsorg på entreprenad.  

 

Skattekraft är en indikator på kommunens skatteunderlag per capita, det vill säga hur mycket 

skatt den genomsnittlig invånare betalar till kommunen varje år (SCB, 2006). Konkret visar 

kommunens skattekraft i procent hur mycket varje kommuninvånare betalar i skatt i 

förhållande till riksgenomsnittet. En kommun vars skattekraft i procent är 75, har således 25 

procent mindre skatteintäkter per invånare än genomsnittet i Sverige. Skattekraften är den 

faktor som styr om kommunen kommer att få eller bli tvungen att ge bidrag genom det 

kommunala utjämningssystemet (se kapitel 2.1). Att med ett kvantitativt mått bedöma 

kommuners ekonomi är givetvis svårt och resultatet blir inte exakt. Den kommunala 

skattekraften i procent är dock ett högst pålitligt mått, då det är detta mått som ligger till 

grund för statens bedömning av hur skattepengarna ska fördelas mellan kommuner (Montin, 

2002). Så om kommunens ekonomi är en avgörande faktor för implementering av reformer, 

torde denna variabel kunna undersöka detta. 

 

Med den andra variabeln, X5- kommunens folkmängd som procent av rikets 2005, är tanken 

att effekten av kommunstorlek på andelen kommunal barnomsorg på entreprenad ska mätas. 

Befolkningsstatistiken är hämtad från SCB (se bilaga 1). 

 

Hypotes-4 isomrophism: Gör gällande att om en reformidé väl slagit igenom, blir den ofta 

normsättande för hur verksamhetens ordnas, vilket är avgörande för hur och vilka nya 

reformer som kommer att implementeras. Stämmer detta borde det finna sett samband hur 

mycket av den kommunala barnomsorgen som drivs på entreprenad och andelen av annan 

liknande verksamhet som drivs på entreprenad. Detta testas med variabel X6-procent 

kommunal äldreomsorg3 på entreprenad, 2005. Såsom beskrivs i kapitel 2.2 är kommunal 

äldreomsorg likt barnomsorg en politiskt känslig verksamhet som av många ses som central 

för den svenska välfärden (Almqvist, 2006). De är därför lämpliga att jämföra med varandra. 

Variabeln är uppbyggd på samma sätt som den beroende variabeln - procent kommunal 

barnomsorg på entreprenad 2005 - fast för äldreomsorg (för data, se bilaga 1). Empirsikt stöd 

                                                 
3 Kommunal äldreomsorg definieras enligt som följande verksamheter: Hemtjänst, rikstjänst, öppen verksamhet 
och vård enligt paragraf sex i socialtjänstlagen (SCB 2002). 
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för hypotesen finns således om det visar sig finnas ett samband mellan andelen äldreomsorg 

på entreprenad och andelen barnomsorg på entreprenad. 

 

4.3.2 Variabelbeskrivning  
 

I Tabell 3 redovisas den slutgiltiga analysmodellen ser ut. Inom parantes anges vilken hypotes 

respektive variabeln ämnar testa. Alla variabler gäller för år 2005 om inget annat anges. 

 

Tabell 3. Analysmodell 

Beroende variabel 

Y1- procent kommunal barnomsorg på entreprenad, 2005 

Förklarande variabler  

X1- politisk majoritet blå (H1) 

X2- politiska majoritet röd (H1) 

X3- procent kommunal barnomsorg på entreprenad, 1998 (H2) 

X4- skattekraft per capita i procent (H3) 

X5- kommunens folkmängd som procent av rikets (H3) 

X6- procent kommunal äldreomsorg på entreprenad (H2) 

 
 
I tabellen 4 redovisas medelvärde, standardavvikelse och antal observationer för varje 
variabel i analysmodellen. 
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Tabell 4. Beskrivande statistik för samtliga variabler 

 

Variabel 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Y1- procent kommunal barnomsorg på 
entreprenad, 2005 

 
8,40 

 
8,94 

X1- politisk majoritet blå 0,34 0,48 

X2- politiska majoritet röd 0,38 0,49 

X3- procent kommunal barnomsorg på 
entreprenad, 1998 

5,26 5,26 

X4- skattekraft per capita i procent 93,95 10,92 

X5- kommunens folkmängd som procent av 
rikets 

0,34 0,66 

X6- procent kommunal äldreomsorg på 
entreprenad 

7,71 8,78 

 

Såsom tidigare redovisats i kapitel fyra låg cirka 8,40 procent av den kommunala 

barnomsorgen på entreprenad 2005 respektive 5,26 procent år 1998. Ungefär lika stor andel, 

7,71 procent, av den kommunala äldreomsorgen bedrevs också på entreprenad. Medelvärdet 

för skattekraft per capita i procent visar att den genomsnittliga kommunen har något mindre 

skatteunderlag än rikets skattekraft per capita. I den genomsnittliga svenska kommunen bor 

0,34 procent av rikets invånare, det vill säga cirka 31000 invånare (se bilaga 2). 

Dummyvariabel X1- politisk majoritet blå och X2- politiska majoritet röd är lite speciella. 

Medelvärdet anger hur stor andel av kommunerna som har borgerliga eller röda majoriteter. 

Knappt 40 procent av kommunerna har röd majoritet och 34 procent har blå majoritet.  

 

Tabell 4 visar också på stor spridning i nästan samtliga variabler. Särskilt stor tycks 

spridningen vara i den beroende variabeln, procent kommunal barnomsorg på entreprenad 

2005, samt de förklarande variablerna, X3- procent kommunal barnomsorg på entreprenad, 
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1998 och procent kommunal äldreomsorg på entreprenad, 2005. I dessa är standardavvikelsen 

lika stor eller större än medelvärdet. Det indikerar att andelen verksamhet som läggs ut på 

entreprenad varierar stort mellan kommunerna (Eliasson, 2006). Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskningsresultat, se kapitel 2.2, och de slutsatser som gick att dra från tabell 2. 

I nästa kapitel analyseras vilka faktorer som har orsakat denna varians. 
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4.3.3 Resultat 
 

Här redovisas resultatet av regressionsmodellen. För en fullständig redovisning, se bilaga 1. 
 
 

Tabell 5. Regressionsanalys 

 
 

** 95% signifikans *** 99% signifikans 
  
(beroende variabel: Andel kommunal barnomsorg på entreprenad i procent, 2005) 
 

Tabell 5 visar att analysmodellen har ett ganska högt förklaringsvärde. R2 är lika med 0,88, 

vilket betyder att modellen nästan förklara nittio procent av variansen mellan kommunerna. 

Signifikansen visar måttet på säkerhet i analysen, det vill säga i vilken utsträckning den 

oberoende variabeln förklarar den beroende variabeln. En signifikansnivå på 90 procent 

betyder att risken för att det inte finns något samband mellan variablerna endast är 10 procent 

(Djurfeldt, 2003). 

 

Variabel Beta 

(Konstant) -11,41*** 

X1- politisk majoritet blå  
(referenskategori: oklar majoritet)  

-0,52 

X1- politisk majoritet röd  
(referenskategori : oklar majoritet) 

-1,04** 

X3- procent kommunal barnomsorg på entreprenad, 1998 1,04*** 

X4- skattekraft per capita i procent 0,13*** 

X5- kommunens folkmängd som procent av rikets -0,39 
 
 

X6- procent kommunal äldreomsorg på entreprenad 0,30*** 

R2                                         

 
  0,88 
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Konstanten mäter en egenskapslös kommun, det vill säga en kommun som inte har några av 

de egenskaper som modellen testar. I verkligheten finns givetvis ingen sådan kommun, men 

det är ändå intressant att se hur mycket av den kommunala barnomsorgen som skulle ligga på 

entreprenad om så var fallet. Beta coefficienten, visar hur en förändring i den aktuella 

variabeln påverkar värdet på den beroende variabeln, det vill säga hur många procentenheters 

ökning eller minskning som sker i andel kommunal barnomsorg på entreprenad om den 

förklarande variabeln ökar med en procent (Eliasson, 2006). För den konstanten är B lika med 

-11,41 vilket betyder att andelen kommunal barnomsorg på entreprenad i procent skulle 

minska med drygt 11 procentenheter i en kommuns som inte hade några av de egenskaper 

analysmodellen testar. Detta är givetvis ett hypotetisk mått, men det visar i alla fall att de i 

regressionen utvalda variablerna har stor inverkan på andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad (Djurfeldt, 2003).  

 

För varje enskild variabel visar analysmodellen följande resultat: 

 

- X1- politisk majoritet blå, visar inget signifikant sammanband: Utifrån modellen går 

det inte att statistiskt säkerställa om det finns något samband mellan blå politisk 

majoritet och andel kommunal barnomsorg på entreprenad. Då detta är en 

dummyvaribel är sambandet positivt om effekten av en etta – i detta fall borgerlig 

majoritet – ger en i genomsnitt högre nivå än en nolla – det vill säga en röd eller 

oberoende majoritet. I detta fall är B lika med -0,52, vilket skulle kunna indikerar att 

borgliga kommuner tenderar att lägga ut lite mindre av sin verksamhet på entreprenad. 

Detta samband bör dock ses som ytterst osäkert, då signifikansen är 0,43 (se bilaga 2). 

Sannolikheten att det inte finns något samband är enligt analysmodellen därmed drygt 

40 procent, vilket måste ses som för stor för att det ska gå att dra några säkra 

slutsatser.  

 

-  X2- politiska majoritet röd, visar ett negativt signifikant sammanband: Modellen 

indikerar att det finns ett negativt samband mellan politisk majoritet röd och andelen 

kommunal barnomsorg på entreprenad. Likt variabeln, X1- politisk majoritet blå, visar 

X2- politiska majoritet röd, ett negativ samband. Sambandet är dock tydligare, både 

effekt och signifikans. B är lika med -1,04 och signifikansen är 95 procent. Enligt 

analysmodellen finns alltså bara 5 procent risk att det inte skulle finnas något 

samband.  
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- X3- procent kommunal barnomsorg på entreprenad 1998 visar ett positivt signifikant 

samband: Modellen visar att det finns ett positivt samband mellan kommunens andel 

av barnomsorg på entreprenad 1998 och andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad år 2005. Reformerna har alltså inte runnit ut i sanden, utan tvärtom tycks 

en stark kontinuitet finnas. Enligt modellen ger en procentens ökning i procent 

kommunal barnomsorg på entreprenad år 1998, en 1,04 procentenhets ökning år 2005. 

Detta ger effekt över tid, vilket kan illustreras i ett hypotetiskt exempel: Kommun A 

driver 4,00 procent av sin kommunala barnomsorg på entreprenad. Under 

verksamhetsåret 1998 beslutar kommunstyrelsen att genomföra en omorganisering 

som leder till en procentenhets ökning i andel kommunal barnomsorg på entreprenad. 

Allt annat lika leder denna ökning till att kommun A år lägger ut ytterligare 1,04 

procentenheter och år 2005 driver 6,04 procent av sin barnomsorg på entreprenad. 

Effekten av beslutet som fattades 1998 har sålunda fördubblats åtta år senare. Detta är 

givetvis bara ett teoretiskt exempel och då ett otal andra faktorer inverkar på processen 

är den exakta skattningen av effekten givetvis svår att bedöma. Att det finns ett 

samband mellan variablerna står dock klart. Signifikansen är 99 procent – vilket 

betyder att risken för att det inte finnas något samband är mindre än en procent. Hade 

sambandet istället varit mycket litet - eller icke-signifikant - hade inte någon 

koppling mellan år 1998 och år 2005 funnits. Hade sambandet istället varit negativt 

hade detta inneburit att kommunerna i genomsnitt hade ändrat strategi över denna 

period. Så är nu inte fallet utan en stark kontinuitet tycks istället finnas. Faktum är att 

sett till hela modellen så förklarar detta en stor andel av den totala variansen, R2, 

vilket indikerar på att denna variabel högt förklaringsvärde och stor inverkan på 

andelen kommunal barnomsorg på entreprenad.  

 

- X4- skattekraft per capita i procent visar ett positivt signifikant samband: Modellen 

visar att det finns ett positivt samband mellan skattekraft i procent per capita och 

också andel kommunal barnomsorg på entreprenad. Enligt modellen leder en 

procentenhets ökning av skattekraften leder till i genomsnitt 0,13 procentenheters 

ökning i andel kommunal barnomsorg på entreprenad. I ett hypotetiskt om en kommun 

ökar sin skattekraft med tio procentenheter, leder detta i genomsnitt 1,3 

procentenheters ökning andelen barnomsorg på entreprenad. Nu kan en tio 

procentenheters ökning i skattekraft te sig orealistisk stor, men över tid är detta inte 
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alls omöjligt, som Tabell 4 visar är den genomsnittliga variationen mellan 

kommunerna ungefär densamma.  

 

- X5- kommunens folkmängd som procent av rikets visar ett negativt icke-signifikant 

samband: Det går inte att säkerställa något samband mellan kommunens folkmängd i 

procent och andelen kommunal barnomsorg på entreprenad. Enligt modellen är 

sambandet negativt, detta resultat indikerar att större befolkning leder till mindre andel 

av verksamhet på entreprenad. Resultat är som Tabell 5 visar dock inte statistiskt 

säkerställt. Signifikansen visar att det är drygt 30 procent sannolikhet att det inte finns 

något samband (se bilaga 2.).  

 

- X6- procent kommunal äldreomsorg på entreprenad positivt signifikant samband: 

Enligt modellen leder en ökning i kommunens andel äldreomsorg på entreprenad till 

en ökad andel barnomsorg på entreprenad. En procentenhets ökning i andelen 

kommunal äldreomsorg på entreprenad leder - allt annat lika - till en 0,30 

procentenhets ökning i andelen kommunal barnomsorg. Signifikansen är 99 procent – 

vilket betyder att risken för att det inte finnas något samband är mindre än en procent. 

Detta indikerar att kommuner som upphandlar delar av sin verksamhet på entreprenad 

också gör det i andra delar. En kommun som ökar eller relativt sett har högre andel 

upphandlade äldreomsorgsfunktioner har också detta vad det gäller barnomsorg. 

 

I nästa kapitel återkopplas analysmodellens resultat till uppsatsens hypoteser om politisk och 

institutionell förändring.  
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5. Det man ser och det man inte ser 
 

5.1 En hypotes förkastas  
 

I avsnitt 4.3.5 presenterades resultatet av analysmodellen. Av de sex variablerna som testades 

påvisade fyra signifikanta samband. Vad detta resultat ger för implikationer kring validitet för 

uppsatsens fyra hypoteser om politisk förändring i svenska kommuner analyseras i detta 

kapitel.  

 

Hypotes-1 Politisk ideologi: Gör gällande att det som till syvende och sist styr politisk 

förändring är kommunens politiska kultur - invånarnas samlade värderingar och åsikter. Då 

partier från det röda blocket generellt sätt varit mer negativa till utläggning av kommunal 

verksamhet på entreprenad (se avsnitt 2.2), borde de kommuner med där majoriteten av 

invånarna röstar på de röda partierna lägga ut mindre av sin kommunala barnomsorg på 

entreprenad. Det motsatt förhållande bör gälla i kommuner med blått styre.  

 

Det empiriska stödet för hypotesen är svagt. Analysmodellen visar att både blå och röda 

kommuner ger ett negativ samband, det vill säga andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad minskar. När det gäller blå kommuner går dock inte sambandet att statistiskt 

säkerställa. Så är inte fallet för de röda kommuner, där ett ganska stabilt och starkt negativt 

samband finns.  

 

Resultatet är svårtolkat. Å ena sidan visar det att röda kommuner tenderar att lägga ut mindre 

barnomsorg på entreprenad, å andra sidan gäller inte det motsatta för blå kommuner. Tidigare 

studier har också haft svårighet att fastställa några direkta samband mellan partipolitisk 

majoritet och andra reformer som inom NPM (t.ex. Henriksson 2004, Johnsson 2006, Persson 

och Jakob 2004). Förklaring till detta kan naturligtvis vara så enkel att hypotesen är felaktig, 

men det kan likaledes vara en fråga av empirisk natur. Det är besvärligt att kvantifiera lokala 

politiska majoriteter. Först och främst måste alla lokala partier bedömas efter en och samma 

höger-vänster-skala, vilket i många fall är ett oöverstigligt problem då lokala partier inte alltid 

har en klar ideologisk orientering utan ofta är enfrågepartier (Montin, 2002). Det svenska 

valsystemets proportionella val ställer till ytterligare problem. Valresultatet blir ofta att ingen 

klar vinnare kan utses utan att blocköverskridande allianser måste bildas (Persson, 2005). 
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Detta gör att det är svårt att bedöma vilka kommuner som är blå och röda och gör att 

kvantitativa analyser kan få fel eller - som i detta fall – konstiga resultat. 

 

Hypotesens teoretiska antagande är även den något skakig. För även om – såsom den 

sociologiska institutionalismen gör gällande – ideologi och värdering spelar roll och att det 

intuitivt känns som att majoritetens partipolitiska färg ska inverka på vilka beslut som fattas 

och vilka reformer som genomförs så utgår denna hypotes från premissen att ideologi är en 

faktor i den kommunala politiken. Denna premiss är allt annat än självklar. Kommunal politik 

beskrivs mer ofta i termer av praktisk problemlösning än i termer av ideologisk diskussion 

(Hening, 1996). Förekomsten av lokala partier som saknar uttalade ideologiska förankringar 

är ett tydligt tecken på detta (Hening, 1996 och Persson, 2005). Hade ideologi och politisk 

kultur varit avgörande för kommunvalen hade rimligtvis fler sådana partier funnits.  

 

Om dessutom resultatet från den empiriska analysen bedöms som signifikant, ger detta 

ytterligare stöd för premissen att partipolitik inte spelar någon roll, då inga större skillnader 

påvisas mellan blå och röda kommuner. 

 

Slutsats: Hypotes-1 Politisk ideologi, som gör gällande att kommuner med borgligt styre är 

mer benägna att lägga ut delar av den kommunala barnomsorgen på entreprenad, bör 

förkastas.  

 

Hypotes-2 stigberoende: Gör gällande att politisk och institutionell förändring inte sker 

oberoende tidigare händelser utan att den politiska processen karaktäriseras av kontinuitet och 

spårbundenhet. Kommuner som valt att lägga ut barnomsorg på entreprenad kommer därför 

över tid välja att lägga ut allt högre andel av sin barnomsorg på entreprenad.  

 

Analysmodellen ger starkt stöd för hypotesen. Det finns ett positivt samband mellan 

kommunens andel av barnomsorg på entreprenad 1998 och andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad år 2005. Enligt modellen kommer kommuner som valt lägga ut barnomsorg på 

entreprenad, över tid att lägga ut allt mer av sin barnomsorg på entreprenad. En uppenbar 

kritik mot detta resultat är att det egentligen är någon annan faktor som orsakar sambandet. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att poängterar att analysmodellen redan tar hänsyn till fem 

andra variabler. Och ingen av dessa kan visa på ett lika tydligt samband. Hypotesens 

teoretiska grundval bör också anses stark. Tidigare empirisk forskning ger stöd för detta: både 
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Henning (1996) och Bergström (2002) kommer i sina kvalitativa studier fram till slutsatsen att 

den kommunala reformprocessen påverkas av spårbundenhet (kapitel 2.2). Dessutom finns det 

i den internationella litteraturen en rad studier som bekräftar att förekomsten av stigbereonde 

har stor effekt på den politiska processen (Hattman 1993, Wier, 1992, Steinmo 1992).  

 

Slutsats: Hypotes-2 om stigberoende, som gör gällande att kommuner vilka valt att lägga ut 

barnomsorg på entreprenad över tid väljer att lägga ut allt högre andel av den totala 

barnomsorgen på entreprenad, bekräftas av analysen.  

 

Hypotesen-3 kontextuella faktorer: Utgår från antagandet att faktiska omständigheter, 

såsom kommunens ekonomi, avgör om en reformidé kommer att implementeras eller inte. I 

uppsatsen sätts fokus på två kontextuella faktorer: kommunstorlek mätt i befolkningsmängd 

och kommunens skatteunderlag.  

 

Det empiriska stödet för hypotesen är tvetydigt. Analysmodellen kunde inte påvisa något 

samband mellan kommunstorlek och andel kommunal barnomsorg på entreprenad. Tidigare 

studier har också försökt testa detta - och liknade variabler, såsom geografiskt läge - men det 

är svårt att hitta några signifikanta samband (t.ex. Henriksson, 2004). Detta kan tyckas lite 

märkligt, då många av NPM-reformerna först genomfördes i större städer, se kapitel 2.2. 

Intuitivt känns det som att större städer borde vara mer benägna att ta till sig nya idéer. 

Uppsatsens empiri och den tidigare forskningen visar inte några sådana resultat. Det kan bero 

att det helt enkelt är svårt att ordna Sveriges 290 kommuner på ett sätt så att effekter går att 

mäta. Men det kan också bero på att antagandet är felaktigt. Utifrån ett nyinsitutionell 

perspektiv finnas inte heller någon teoretisktorsak till att just befolkningsantal skulle vara 

avgörande för politiska reformer.  

   

Enligt modellen visade dock skatteunderlaget ett positivt samband, ju högre skatteunderlag – 

desto mer kommunal barnomsorg på entreprenad. Detta kan tänkas bero på att kommuner 

med högre inkomster har större ekonomiska möjligheter att genomföra omorganisationer. Det 

är viktigt att understryka att skatteunderlaget endast mäter kommunens inkomst, inte dessa 

utgifter. Därför säger variabeln inget om huruvida en kommuns ekonomi är i balans eller inte. 

Men ökade inkomster bör leda till större spelutrymme för kommunalpolitiken. Detta öppnar 

upp för en intressant teoretisk förklaring.  
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Utifrån ett Rational Choice perspektiv är politik i grunden ett nollsummespel (Acemoglu, 

2003, Knight 1995, Hall och Taylor, 1996): Det finns ett visst ett givet antal röster, ett givet 

antal resurser. I förhandling är det därför alltid en vinnare och en förlorare. Aktörernas 

incitament till samarbete är därmed lågt. Om de ekonomiska resurserna i kommunen är 

knappa torde konflikten kring dem intensifieras ytterligare. Resultatet blir längre 

förhandlingstider, få kompromisser och tillslut färre beslut. Den politiska processen går 

långsammare och remformer som kräver en bred politisk majoritet kommer inte att 

genomföras. Är kommunens inkomster däremot höga, är förutsättningarna bättre. Kakan blir 

större och alla kan få sin bit av den. De politiska aktörerna får därför råd att kompromissa 

med varandra: förhandlingarna går snabbare, fler beslut fattas och förutsättningarna för breda 

reformer ökar. Då en tredjedel av de svenska kommunerna styrs av en blandning av blå och 

röda partier är förhandling och kompromisser en förutsättning för att beslutprocessen ska 

fungera. Sambandet mellan skatteunderlag och andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad bör därför inte ses som en slump utan en indikation på att ekonomiska faktorer är 

avgörande för aktörernas samarbetsförmåga och den kommunala beslutsprocessen.  

 

Slutsats: Hypotesen-3 gällande kontextuella faktorer bekräftas delvis av analysen, men 

antagandet om att kommunens befolkningsmängd påverkar andelen kommunal barnomsorg på 

entreprenad förkastas. 

 

Hypotes-4 Isomorphism: Antagandet grundar sig på att politisk förändring tenderar att 

sprida sig. En reform inom ett verksamhetsområde kommer att spridas till andra områden och 

över tid kan denna reform bli normsättandet för hur kommunens verksamhet organiseras. Det 

bör alltså finnas ett samband mellan hur mycket av den kommunala barnomsorgen på 

entreprenad och andelen av äldreomsorgen på entreprenad. Kommuner som har det ena 

tenderar att också ha det andra.  

 

Analysmodellen visar att det fanns ett signifikant samband mellan andelen äldreomsorg på 

entreprenad och andelen barnomsorg på entreprenad. Sambandet är inte starkt, men en klar 

tendens finns. Utifrån analysmodellen är det dock svårt att bedöma vad som driver 

lärandeprocessen. Med utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv kan drivkraften ses på två 

sätt: Dels som aktörernas strävan efter effektivitet (North, 1995), dels idémässig; att det 

skapas en normativ bild av hur den kommunala verksamheten ska organiseras (DiMaggio och 

Powell 1991).  
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Förekomsten av isomorphism bland svenska kommuner har studerats förut (Henning, 1996) 

och resultaten tyder på att det inte bara är rationella val som styr processen. Bland annat har 

det visat sig att kommuner som tävlar mot varandra, såsom Norrköping och Linköping eller 

Sandviken och Gävle, ofta väljer motsatta organisationsformer, trots att de i övrigt är mycket 

lika (Nählinder, 2005). Visst är det säkert så att den kommunala beslutprocessen ibland 

baseras på ren nyck – och att kommuner utvecklar en derbykultur med sina grannar, i vilken 

ingen vill vara den andre lik - men detta torde vara mer undantag än regel. Att en normativ 

syn på hur en organisations ska styras ibland också kan bli förhärskande och leda till att 

ineffektiva organisationsformer bevaras eller implementeras, stämmer säkert också, men även 

detta är med säkerhet mer undantag än regel.  

 

Vad analysen av övriga hypoteser gäller har det visat sig att kommunpolitiken i mångt och 

mycket handlar om praktisk problemlösning. Detta talar för att isomorphism drivs av att 

aktörer implementerar de reformer som fungerar för dem. Att det, som analysen visat, finns 

ett stigberoende stödjer detta ytterligare. Stigbereonde beror inte bara på att det skapats en 

tradition av att organisera verksamheten på ett visst sätt utan också på att det krävs någon 

form av belöningsmekanism som uppmuntrar aktörer att fortsätta med verksamheten (se 

kapitel 3.2.2 ). För politiken behöver belöningen inte nödvändigtvis vara att verksamheten 

fungerar bättre. Det kan likaledes vara en form av förhöjd status i den interna organisationen, 

fler röster eller personlig tillfredställelse. Skulle ingen belöningsmekanism finnas skulle de 

kommunala aktörerna sluta med verksamheten. Detsamma gäller isomorphism. 

Implementerade organisationsidéer kan över tid att bli normsättande för hur övrig kommunal 

verksamhet organiseras, men endast om dessa reformer på något sätt ger de kommunala 

aktörerna något i utbyte.  

 

Slutsats: Hypotes-4 Isomorphism bekräftas av analysmodellen. 

 

Av uppsatsens fyra hypoteser förkastas en, hypotes-1 om politisk ideologi. Utifrån detta 

resultat analyseras i nästa kapitel, som också är uppsatsens sista, varför vissa kommuner 

tenderar att lägga ut mer barnomsorg på entreprenad än andra. Två uppslag till framtida 

forskning presenteras. 
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5.2 Slutsats 
 

Analysens resultat leder fram till två slutsatser. För det första har den kommunala 

reformprocessen inte avstannat, snarare det motsatta. Både den empiriska undersökningen och 

den teoretiska analysen tyder på att den ökar i kraft. Empiriskt visar materialet i kapitel 4.2 att 

andelen kommunal barnomsorg på entreprenad ökat stadigt under den åttaårs period som 

studerats. Ökningen har inte bara skett i ett fåtal kommuner utan reformerna har varit spridda 

över hela landet. 1998 var det 43 kommuner som inte lagt ut någon andel av sin kommunala 

barnomsorg på entreprenad, år 2005 var den siffran 20. Detta visar att NPM-reformen fått 

fotfäste i hela landet. 

 

Analysmodellen visar att det finns ett starkt stöd för hypotesen om isomporhism. Det betyder 

att reformer inom ett verksamhetsområde kommer att spridas till andra och över tid bli 

normsättande för hur kommunen organiserar all sin verksamhet. De kommuner som lagt ut 

barnomsorg på entreprenad har redan, eller kommer att, lägga ut annan verksamhet på 

entreprenad. Den kommunala förändringsprocessen går därför inte att se i små isolerade delar, 

utan alla NPM-reformer är sammankopplade. Förändring sker på flera fronter samtidigt. Att 

andelen kommunal barnomsorg på entreprenad ökar indikerar därför på att den kommunala 

förändringsprocessen fortsätter. Allt tyder således på att Håkansson (1997) hade fel i sin 

utsago om NPM-reformerna i Sverige. De har inte avstannat utan fortsätter även efter 

millennieskiftet. 

 

 Studiens andra slutsats är att graden av kommunal barnomsorg på entreprenad inte beror på 

kommunens partipolitiska majoritet eller kommunens storlek. Dessa faktorer pekas ofta ut 

som viktiga. I synnerhet förutsätts den partipolitiska majoriteten vara en avgörande faktor för 

vilka reformer som implementeras. Den empiriska analysen visar att så inte är fallet. Studiens 

fokus är kommunal barnomsorg på entreprenad, vilket i förhållande till många andra reformer 

är en mycket mer politiskt kontroversiell och nära sammankopplad med ideologi. Trots detta 

finns inget samband. Framtida forskning bör därför inte utgå från antagandet att den 

partipolitiska majoritet inverkar på vilka reformidéer en kommun väljer att implementera. 

 

Brorström och Siverbo skriver i inledningen av sin bok Institutioner och individer. Om 

utveckling I framgångsrika kommuner (2001:6): 
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Det finns enkla och svåra forskningsfrågor. Enkla är de frågor till vilka svaret 

redan är givet. I besvarandet av en sådan fråga har forskaren stora chanser att 

lyckas, men sannolikheten är stor att svaret endast bekräftar det vi redan på 

förhand visste.. Till svåra frågor finns inga givna svar. Forskaren utsikter att 

lyckas är således låga, men desto större är sannolikheten att försöket ska bli 

intressant. 

 

Vad som orsakar politisk och institutionell förändring i svenska kommuner tillhör onekligen 

gruppen av svåra forskningsfrågor. Sverige har 290 kommuner vilka alla har förändrats i 

skiftande grad och implementerat olika typer av reformer. Det gör det svårt att överblicka 

reformernas omfattning. Dessutom sker politiska och institutionella förändringar ofta som en 

del av en större omvärldsförändring, i vilken gamla ideal omvärderas och aktörernas roller 

omförhandlas. Det gör det mycket svårt, om ens möjligt, att hitta den utlösande faktorn – den 

förklarande variabeln – som orsakar förändringen. Svårigheterna till trots har denna uppsats 

lyckats behandla detta ämne. Uppsats resultatet är därför inte bara empiriskt intressant, utan 

också teoretiskt relevant. I kapitel tre beskrivs institutioner som verkliga men inte konkreta. 

Institutioner syns inte vid första ögonkastet, men dess inverkan på samhällsprocessen är 

nästintill oöverskådlig. Den nyinstitutionella teorin ger goda förutsättningar för att förstå hur 

institutioner fungerar och hur de ska definieras, men att testa dessa teoretiska lärdomar har i 

praktiken ofta visat sig svårt (Rothstein, 1996). Även om uppsatsen endast satt fokus på en 

liten del av den kommunala förändringsprocessen visar resultatet att det är möjligt att gå från 

teori till praktik och att empiriskt studera politisk och institutionell förändring. Det är 

dessutom möjligt att kombinera nyinstitutionell teori med en kvantitativ metod.  

 

Uppsatsen visar att de faktorer som inte syns vid första ögonkastet är de som påverkar 

kommunernas val: Förekomsten av stigberoende i beslutsprocessen, den ekonomiska 

situationen och isomorphism. Dessa institutionella faktorer är inte lika påtagliga som en 

kommuns befolkningsmängd, geografiska läge eller ekonomiska situation, men dess inverkan 

är desto större. Uppsatsens analsymodell visar också att det är möjligt att studera hur 

institutionella faktorer påverkar kommunernas val. Genom att ytterligare undersöka hur dessa 

fenomen fungerar kan kommunal politisk förändring analyseras och förstås bättre. Uppsatsens 

resultat kan vidareutvecklas i två sådana studier: 
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• Formativa moment. Analysen visar att stigberoendet i den kommunala 

beslutprocessen är stark. Den kommunala förändringsprocessen kan liknas vid en 

snöboll som rullar nerför en backe och successivt växer sig större. Det formativa 

momentet är ögonblicket då bollen sattes i rullning vilket startade processen, men vars 

nuvarande omfattning ingen då kunde förutse. För att förstå den kommunala 

förändringsprocessen ska denna tidpunkt i historien studeras. Intressanta frågor att 

ställa sig är: Vilka aktörerna fattade beslutet? Vilket var deras motiv/avsikt? Och vilka 

yttre omständigheter påverkade beslutsfattandet? Ett flertal tidigare studier har utgått 

från denna teoretiska ansats (se kapitel 3.2.3), ett uppmärksammat exempel är 

Rothstein (1996) där han studera den svenska modellen uppkomst. Resultatet från den 

och liknande studier visar att många intressanta aspekter av politisk- och institutionell 

förändring kan belysas genom att det formativa momentet studeras. 

 

• Förhandlingsprocessen. För att reformer ska genomföras krävs att de kommunala 

aktörerna kan samarbeta, kompromissa och förhandla. Uppsatsen visar att 

institutionella faktorer, såsom kommunens ekonomi, påverkar förutsättningarna för 

denna förhandlingsprocess. Det ett starkt teoretisktstöd för att förhandlingsprocessens 

utformning är avgörande för utfallet av den politiska processen, se till exempel Knight 

(1992), Moe (1982) och Acemoglu (2003). Dock finns det inga empiriska 

undersökningar där detta har studerats närmare. En mer djupgående studie av vilka 

institutionella faktorer som påverkar denna förhandlingsprocess och hur den i sin tur 

påverkar den kommunala politiken, skulle därför inte bara kunna öka förståelsen för 

varför vissa kommuner är mer benägna att implementera reformer än andra, utan även 

anknyta till en större teoretisk diskurs. 

 

Att förstå politisk och -institutionell förändring har inget egenvärde, men det bidrar till 

kunskap om hur politiska processer fungerar. Vad är det som gör att vissa reformer 

implementeras medan andra avfärdas? Vilka aktörer – om några – är de som driver på 

förändringen? En ökade förstålelse för politisk förändring leder därmed till en ökade 

förståelse för den kommunala politikens förutsättningar, begränsningar och möjligheter. 
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0114 Upplands Väsby 14 8 19 37624 113 0 0 1 
0115 Vallentuna 51 12 39 27397 109 1 0 0 
0117 Österåker 24 8 17 37336 112 1 0 0 
0120 Värmdö 20 14 19 34933 110 1 0 0 
0123 Järfälla 24 8 48 61743 117 0 0 1 
0125 Ekerö 29 9 26 24010 118 1 0 0 
0126 Huddinge 21 8 17 88750 108 0 0 1 
0127 Botkyrka 7 4 12 76592 91 0 1 0 
0128 Salem 24 23 27 14334 109 1 0 0 
0136 Haninge 13 7 17 71837 103 0 1 0 
0138 Tyresö 15 6 18 41134 113 1 0 0 
0139 Upplands-Bro 6 6 11 21327 105 0 1 0 
0140 Nykvarn 4 .. 14 8354 109 0 0 1 
0160 Täby 77 25 42 60594 144 1 0 0 
0162 Danderyd 30 17 54 30226 175 1 0 0 
0163 Sollentuna 56 29 33 59355 128 1 0 0 
0180 Stockholm 27 13 31 771038 122 0 0 1 
0181 Södertälje 11 7 31 80553 98 0 1 0 
0182 Nacka 37 25 46 80247 127 1 0 0 
0183 Sundbyberg 16 6 26 34016 119 0 0 1 
0184 Solna 30 7 60 60575 122 1 0 0 
0186 Lidingö 39 18 33 41892 151 0 1 0 
0187 Vaxholm 28 16 24 10123 117 1 0 0 
0188 Norrtälje 22 15 10 54596 95 1 0 0 
0191 Sigtuna 17 9 15 36711 107 0 0 1 
0192 Nynäshamn 6 5 9 24648 101 0 0 1 
0305 Håbo 9 8 5 18569 109 0 0 1 
0319 Älvkarleby 7 1 6 9080 93 0 1 0 
0330 Knivsta 20 .. 19 13324 110 1 0 0 
0331 Heby 4 1 4 13634 83 0 0 1 
0360 Tierp 21 18 18 20056 87 0 1 0 
0380 Uppsala 15 1 17 183308 103 0 0 1 
0381 Enköping 1 0 3 38422 95 1 0 0 
0382 Östhammar 3 3 4 21608 95 0 0 1 
0428 Vingåker 11 7 6 9269 86 0 0 1 
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0461 Gnesta 12 0 9 9958 93 0 0 1 
0480 Nyköping 11 7 6 49816 99 0 1 0 
0481 Oxelösund 12 7 9 11134 103 0 1 0 
0482 Flen 1 1 3 16412 88 0 0 1 
0483 Katrineholm 7 7 5 32185 89 0 1 0 
0484 Eskilstuna 13 9 9 91635 92 0 1 0 
0486 Strängnäs 11 9 12 30655 102 1 0 0 
0488 Trosa 7 3 4 10831 107 0 0 1 
0509 Ödeshög 0 0 6 5516 82 1 0 0 
0512 Ydre 9 6 3 3866 85 1 0 0 
0513 Kinda 1 1 7 9946 85 1 0 0 
0560 Boxholm 9 5 7 5242 87 0 1 0 
0561 Åtvidaberg 6 6 6 11723 90 0 0 1 
0562 Finspång 7 1 3 20888 96 0 1 0 
0563 Valdemarsvik 15 9 39 8122 86 1 0 0 
0580 Linköping 10 7 20 137636 100 0 0 1 
0581 Norrköping 18 16 12 124642 93 0 0 1 
0582 Söderköping 7 6 5 14025 92 1 0 0 
0583 Motala 19 15 5 41912 92 0 1 0 
0584 Vadstena 2 2 11 7527 96 0 1 0 
0586 Mjölby 1 0 3 25258 91 0 0 1 
0604 Aneby 8 11 1 6576 84 1 0 0 
0617 Gnosjö 13 2 7 9753 100 1 0 0 
0642 Mullsjö 18 14 30 7087 88 1 0 0 
0643 Habo 2 3 11 9842 94 1 0 0 
0662 Gislaved 11 10 5 29489 94 1 0 0 
0665 Vaggeryd 10 7 5 12665 91 1 0 0 
0680 Jönköping 8 7 3 120965 97 1 0 0 
0682 Nässjö 10 7 4 29314 90 0 0 1 
0683 Värnamo 5 5 2 32700 97 1 0 0 
0684 Sävsjö 6 3 3 10989 84 1 0 1 
0685 Vetlanda 5 4 4 26459 90 0 1 0 
0686 Eksjö 13 10 4 16575 93 1 0 0 
0687 Tranås 12 1 6 17765 90 0 1 0 
0760 Uppvidinge 3 0 6 9466 88 0 1 0 
0761 Lessebo 3 4 4 8127 90 1 0 0 
0763 Tingsryd 3 3 1 12793 86 1 0 0 
0764 Alvesta 0 1 3 18684 90 1 0 0 
0765 Älmhult 1 1 4 15346 96 1 0 0 
0767 Markaryd 10 7 6 9571 88 0 0 1 
0780 Växjö 5 6 4 77363 98 0 0 1 
0781 Ljungby 4 3 0 27093 94 0 0 1 
0821 Högsby 6 4 2 6066 79 1 0 0 
0834 Torsås 2 2 5 7240 85 0 0 1 
0840 Mörbylånga 1 1 5 13405 89 0 1 0 
0860 Hultsfred 7 0 5 14456 86 1 0 0 
0861 Mönsterås 6 3 4 13103 91 0 1 0 
0862 Emmaboda 7 4 6 9543 93 0 0 1 
0880 Kalmar 8 6 3 60924 95 0 1 0 
0881 Nybro 1 3 2 19775 87 0 1 0 
0882 Oskarshamn 3 1 10 26247 99 0 0 1 
0883 Västervik 2 1 3 36505 90 1 0 0 
0884 Vimmerby 17 6 11 15613 88 1 0 0 
0885 Borgholm 9 4 11 11067 81 0 1 0 
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0980 Gotland 1 1 5 57488 84 0 1 0 
1060 Olofström 11 6 4 13391 95 0 1 0 
1080 Karlskrona 4 4 4 61383 96 0 1 0 
1081 Ronneby 7 3 4 28358 92 0 0 1 
1082 Karlshamn 2 2 2 31006 96 0 1 0 
1083 Sölvesborg 10 9 6 16558 93 1 0 0 
1214 Svalöv 25 11 11 13012 85 0 0 1 
1230 Staffanstorp 7 4 10 20602 107 0 0 1 
1231 Burlöv 26 16 34 15320 92 1 0 0 
1233 Vellinge 0 1 6 31722 120 0 1 0 
1256 Östra Göinge 2 2 1 13991 87 1 0 0 
1257 Örkelljunga 3 3 8 9553 83 0 1 0 
1260 Bjuv 5 2 5 14007 87 0 0 1 
1261 Kävlinge 11 6 6 26704 103 1 0 0 
1262 Lomma 9 3 4 18854 123 0 0 1 
1263 Svedala 12 6 10 18716 100 0 0 1 
1264 Skurup 14 8 4 14415 88 0 0 1 
1265 Sjöbo 13 6 5 17501 83 0 0 1 
1266 Hörby 15 9 5 14274 82 0 0 1 
1267 Höör 24 17 4 14604 88 1 0 0 
1270 Tomelilla 0 0 3 12682 83 0 1 0 
1272 Bromölla 0 0 5 12098 95 0 1 0 
1273 Osby 1 0 11 12600 88 0 0 1 
1275 Perstorp 12 8 4 6886 90 1 0 0 
1276 Klippan 4 2 4 16048 85 0 0 1 
1277 Åstorp 13 10 5 13541 85 1 0 0 
1278 Båstad 15 11 17 14044 97 0 1 0 
1280 Malmö 18 12 7 271271 89 0 0 1 
1281 Lund 8 6 3 102257 102 0 0 1 
1282 Landskrona 27 19 10 39346 87 0 0 1 
1283 Helsingborg 18 14 8 122062 99 1 0 0 
1284 Höganäs 7 6 3 23482 104 0 0 1 
1285 Eslöv 9 6 21 30087 88 0 0 1 
1286 Ystad 4 4 5 27120 94 0 0 1 
1287 Trelleborg 9 6 8 39830 90 0 0 1 
1290 Kristianstad 15 10 10 75915 93 0 0 1 
1291 Simrishamn 16 12 14 19425 88 1 0 0 
1292 Ängelholm 10 4 15 38347 97 0 0 1 
1293 Hässleholm 2 3 3 49148 88 1 0 0 
1315 Hylte 9 6 5 10368 88 0 0 1 
1380 Halmstad 11 8 24 88224 93 1 0 0 
1381 Laholm 20 13 12 23037 85 1 0 0 
1382 Falkenberg 11 8 11 39605 86 0 0 1 
1383 Varberg 12 6 14 54817 91 0 0 1 
1384 Kungsbacka 6 4 6 69817 110 1 0 0 
1401 Härryda 12 8 5 32049 108 0 0 1 
1402 Partille 25 14 7 33543 108 0 0 1 
1407 Öckerö 11 4 6 12231 100 1 0 0 
1415 Stenungsund 4 0 2 22947 102 1 0 0 
1419 Tjörn 6 9 2 15022 102 0 0 1 
1421 Orust 0 0 2 15188 93 1 0 0 
1427 Sotenäs 0 0 3 9311 96 0 0 1 
1430 Munkedal 9 12 4 10284 85 1 0 0 
1435 Tanum 1 0 4 12252 85 1 0 0 
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1438 Dals-Ed 0 0 3 4891 84 1 0 0 
1439 Färgelanda 2 2 8 6824 87 1 0 0 
1440 Ale 16 9 14 26405 97 0 1 0 
1441 Lerum 6 5 5 36506 106 1 0 0 
1442 Vårgårda 6 5 8 10756 90 1 0 0 
1443 Bollebygd 5 0 4 8086 99 1 0 0 
1444 Grästorp 1 4 2 5762 89 1 0 0 
1445 Essunga 2 0 4 5717 86 1 0 0 
1446 Karlsborg 5 3 2 6898 91 1 0 0 
1447 Gullspång 6 6 2 5595 83 0 0 1 
1452 Tranemo 4 8 4 11804 92 1 0 0 
1460 Bengtsfors 2 0 5 10225 88 0 1 0 
1461 Mellerud 1 3 12 9638 82 1 0 0 
1462 Lilla Edet 5 3 1 12889 91 1 0 0 
1463 Mark 6 5 5 33494 88 0 1 0 
1465 Svenljunga 14 14 2 10430 86 1 0 0 
1466 Herrljunga 6 6 3 9305 87 1 0 0 
1470 Vara 6 0 2 16008 86 1 0 0 
1471 Götene 6 3 2 12879 93 0 0 1 
1472 Tibro 0 0 2 10581 88 1 0 0 
1473 Töreboda 13 8 15 9470 81 1 0 0 
1480 Göteborg 6 6 11 484942 104 0 0 1 
1481 Mölndal 8 4 4 58234 109 0 0 1 
1482 Kungälv 2 0 3 38703 104 0 0 1 
1484 Lysekil 8 3 2 14657 94 0 1 0 
1485 Uddevalla 6 10 2 50314 93 0 1 0 
1486 Strömstad 9 5 10 11507 91 1 0 0 
1487 Vänersborg 4 2 5 36951 97 0 0 1 
1488 Trollhättan 11 8 5 53302 99 0 1 0 
1489 Alingsås 5 3 8 36010 98 1 0 0 
1490 Borås 13 13 8 99325 95 0 0 1 
1491 Ulricehamn 6 5 3 22381 91 1 0 0 
1492 Åmål 0 0 2 12737 89 1 0 0 
1493 Mariestad 3 2 1 23895 92 0 0 1 
1494 Lidköping 1 2 3 37380 94 0 1 0 
1495 Skara 7 6 11 18578 94 1 0 0 
1496 Skövde 10 9 2 49980 96 1 0 0 
1497 Hjo 3 1 5 8849 89 1 0 0 
1498 Tidaholm 10 7 5 12535 87 0 1 0 
1499 Falköping 4 1 4 31185 87 1 0 0 
1715 Kil 1 0 3 11813 90 1 0 0 
1730 Eda 13 1 2 8601 82 0 0 1 
1737 Torsby 2 0 6 12960 84 0 1 0 
1760 Storfors 6 6 4 4542 91 0 1 0 
1761 Hammarö 6 1 2 14374 106 0 1 0 
1762 Munkfors 4 4 2 3995 90 0 1 0 
1763 Forshaga 9 9 2 11515 88 0 1 0 
1764 Grums 7 3 2 9408 93 0 1 0 
1765 Årjäng 6 9 3 9800 79 1 0 0 
1766 Sunne 8 7 13 13586 84 1 0 0 
1780 Karlstad 7 7 6 82096 99 0 0 1 
1781 Kristinehamn 1 0 5 23899 93 1 0 0 
1782 Filipstad 15 11 3 11017 90 0 1 0 
1783 Hagfors 3 4 3 13337 92 0 1 0 
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1784 Arvika 4 1 7 26265 88 0 1 0 
1785 Säffle 2 2 3 16080 89 1 0 0 
1814 Lekeberg 0 0 7 7081 90 1 0 0 
1860 Laxå 0 0 4 6136 93 0 1 0 
1861 Hallsberg 9 0 8 15315 92 0 1 0 
1862 Degerfors 0 0 2 10093 97 0 1 0 
1863 Hällefors 4 1 6 7627 89 0 1 0 
1864 Ljusnarsberg 7 3 7 5317 88 0 1 0 
1880 Örebro 1 1 3 127733 94 0 0 1 
1881 Kumla 3 2 7 19473 93 0 1 0 
1882 Askersund 3 2 11 11461 91 0 1 0 
1883 Karlskoga 2 1 7 30185 102 0 1 0 
1884 Nora 5 3 6 10472 93 0 1 0 
1885 Lindesberg 0 0 3 23228 93 0 1 0 
1904 Skinnskatteberg 2 4 4 4761 90 0 1 0 
1907 Surahammar 12 9 2 10196 97 0 1 0 
1960 Kungsör 0 0 5 8303 94 0 1 0 
1961 Hallstahammar 1 1 6 14955 94 0 1 0 
1962 Norberg 1 2 1 5866 91 0 1 0 
1980 Västerås 22 15 21 131934 102 0 1 0 
1981 Sala 7 6 5 21446 88 0 0 1 
1982 Fagersta 5 0 1 12270 101 0 1 0 
1983 Köping 6 6 4 24646 94 0 1 0 
1984 Arboga 2 0 18 13380 93 0 0 1 
2021 Vansbro 0 0 9 7061 84 0 1 0 
2023 Malung 2 0 5 10513 89 0 1 0 
2026 Gagnef 1 0 4 10131 87 1 0 0 
2029 Leksand 14 9 3 15440 91 1 0 0 
2031 Rättvik 0 0 4 10886 87 1 0 0 
2034 Orsa 5 0 2 7020 82 0 0 1 
2039 Älvdalen 1 1 2 7445 84 0 0 1 
2061 Smedjebacken 3 0 6 10812 98 0 1 0 
2062 Mora 13 11 10 20212 92 1 0 0 
2080 Falun 3 1 1 55274 98 0 0 1 
2081 Borlänge 4 3 4 46987 95 0 1 0 
2082 Säter 4 3 5 10989 90 1 0 0 
2083 Hedemora 8 2 2 15494 90 0 0 1 
2084 Avesta 3 0 3 21954 98 0 0 1 
2085 Ludvika 3 2 7 25537 96 0 1 0 
2101 Ockelbo 13 0 1 6051 89 0 1 0 
2104 Hofors 1 0 3 10197 97 0 1 0 
2121 Ovanåker 6 5 2 11873 86 1 0 0 
2132 Nordanstig 1 0 5 9847 87 1 0 0 
2161 Ljusdal 15 9 3 19384 88 0 0 1 
2180 Gävle 8 2 13 92205 99 0 1 0 
2181 Sandviken 4 4 2 36690 100 0 1 0 
2182 Söderhamn 8 5 2 26506 93 0 1 0 
2183 Bollnäs 10 8 3 26237 90 1 0 0 
2184 Hudiksvall 5 3 7 37004 92 0 1 0 
2260 Ånge 2 0 2 10692 90 0 1 0 
2262 Timrå 2 1 3 17747 97 0 1 0 
2280 Härnösand 8 6 3 25227 95 0 1 0 
2281 Sundsvall 4 2 1 94044 105 0 1 0 
2282 Kramfors 2 2 7 20107 90 0 1 0 
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2283 Sollefteå 5 2 6 20976 89 0 1 0 
2284 Örnsköldsvik 8 9 3 54943 97 0 1 0 
2303 Ragunda 5 10 6 5796 87 0 1 0 
2305 Bräcke 17 22 4 7192 85 0 1 0 
2309 Krokom 7 5 5 14130 88 0 0 1 
2313 Strömsund 2 3 8 12931 84 0 1 0 
2321 Åre 6 8 5 9966 82 0 0 1 
2326 Berg 5 8 3 7696 81 0 0 1 
2361 Härjedalen 8 8 4 10889 88 0 1 0 
2380 Östersund 8 6 16 58428 98 0 1 0 
2401 Nordmaling 7 5 2 7470 85 0 1 0 
2403 Bjurholm 17 16 10 2553 83 1 0 0 
2404 Vindeln 3 2 7 5752 85 1 0 0 
2409 Robertsfors 6 9 4 7066 86 1 0 0 
2417 Norsjö 1 4 5 4466 88 1 0 0 
2418 Malå 0 1 8 3421 95 0 1 0 
2421 Storuman 2 3 4 6507 86 0 1 0 
2422 Sorsele 12 18 2 2905 85 0 1 0 
2425 Dorotea 0 0 7 3082 83 0 0 1 
2460 Vännäs 0 2 2 8412 87 0 1 0 
2462 Vilhelmina 10 13 7 7327 82 0 1 0 
2463 Åsele 0 0 3 3322 85 0 1 0 
2480 Umeå 11 6 13 110758 95 0 1 0 
2481 Lycksele 2 0 1 12701 90 0 1 0 
2482 Skellefteå 3 2 5 71910 93 0 1 0 
2505 Arvidsjaur 0 1 0 6814 91 0 1 0 
2506 Arjeplog 11 6 6 3159 89 0 1 0 
2510 Jokkmokk 15 1 1 5534 91 0 1 0 
2513 Överkalix 1 0 3 3872 88 0 1 0 
2514 Kalix 2 0 5 17483 93 0 0 1 
2518 Övertorneå 6 2 2 5229 82 0 0 1 
2521 Pajala 5 0 1 6798 84 0 0 1 
2523 Gällivare 8 8 5 19077 101 0 1 0 
2560 Älvsbyn 0 0 3 8655 89 0 1 0 
2580 Luleå 1 1 3 72751 100 0 1 0 
2581 Piteå 2 2 5 40873 96 0 1 0 
2582 Boden 5 3 1 28176 96 0 1 0 
2583 Haparanda 7 4 2 10184 81 0 1 0 
2584 Kiruna 5 4 5 23135 101 0 0 0 
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Bilaga 2. Regressionsanalys 

 
 

Variabel B Signifikans  t-värde  

(Konstant) -11,414 0,000 - 4,420 

Politisk majoritet blå, 2005 
(referenskategori: oklar majoritet)  

-0,521 0,430 -0,790 

Politiska majoritet röd, 2005 
(referenskategori : oklar majoritet) 

1,044 0,099 1,656 

Procent kommunal barnomsorg på 
entreprenad, 1998 

1,038 0,00 18,095 

Procent kommunal äldreomsorg på 
entreprenad, 2005 

0,304 0,00 7,690 

Skattekraft per capita i procent, 2005 0,135 0,00 4,625 

Kommunens folkmängd som procent av 
rikets 

-0,394 0,33 -0,971 

R2              0,884 

 
     

 


