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SAMMANFATTNING 

 

Kommuner och landsting är stora arbetsgivare. Den organisation som samlar kommuner och landsting 

för att driva deras arbetsgivarintressen är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Före bildandet av 

SKL 2007 var Svenska Kommunförbundet kommunernas arbetsgivar- och intresseorganisation. Denna 

studie riktar intresset mot Kommunförbundet/SKL utifrån det faktum att organisationen företräder 

kommunernas och landstingens intressen i deras roll som offentliga arbetsgivare. Kommuner och 

landsting är offentligrättsligt reglerade enheter som handhar offentligt finansierade välfärdstjänster. 

Utgångspunkten i studien är att det offentliga arbetsgivarskapet principiellt skiljer sig från det privata 

arbetsgivarskapet. En beskrivande och kritisk idéanalys genomfördes av dels fyra stycken 

kongresstryck (inriktningsdokument) med Kommunförbundet/SKL som avsändare, dels fem skrifter 

producerade av SKL. Undersökningen avgränsades tidsmässigt med det första respektive fjärde 

inriktningsdokumentet som ram; från 1999 och fram till tiden för förbundets innevarande 

kongressperiod (2012-2016). Idéanalysen möjliggjorde att vissa slutsatser kunde dras angående hur 

organisationen diskuterar arbetsgivarfrågor. En slutsats från analysen av inriktningsdokumenten är att 

de offentliganställda i stor utsträckning lämnas utanför de övergripande diskussionerna som rör frågor 

om självstyrelse, demokrati, medborgarinflytande och trygghet/säkerhet. Perspektivet är där istället så 

gott som uteslutande vänt mot användarna av välfärdstjänsterna, d v s patienterna/brukarna/kunderna/ 
skattebetalarna. Denna iakttagelse bekräftar vad tidigare forskning sett som en konsekvens av New 

Public Management, nämligen att ’ekonomiseringen’ av den offentliga verksamheten leder till att de 

offentliganställdas villkor riskerar att bli till en icke-fråga. Samtidigt har dock Kommunförbundet/SKL 

alltmer i inriktningsdokumenten lyft fram sin roll som arbetsgivarorganisation.  Den rapportserie som 

studerats, Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys, omfattar fem skrifter 

utgivna under perioden 2006 till 2011. Rapportserien ska ses som ett sätt för SKL att ta kommando 

över debatt och problemformulering i arbetsgivarfrågor, i syfte att förbättra kommuners och landstings 

rykte som arbetsgivare. Analysen av dessa skrifter har visat att användningen av begrepp som 

decentralisering, resultatstyrning och individualisering är vanligt förekommande.  SKL använder sig 

också i hög grad av formuleringar och begrepp hämtade från privat näringsliv. Att kommuner och 

landsting är delar av offentligheten ses i det närmaste som något problematiskt att döma av SKL:s 

argumentation. Slutsatsen blir att SKL i syfte att förbättra bilden av kommuner och landsting som 

arbetsgivare tonar ned sådana värden som är förknippade med den politiska demokratin till förmån för 

värden hämtade från privat sektor. Att offentlig verksamhet har att ta hänsyn till särskilda 

demokrativärden är inget som SKL diskuterar. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

1.1 SYFTE 
 

Föreliggande studie har organisationen Svenska Kommunförbundet/Sveriges Kommuner och 

Landsting som analysobjekt. Medlemmar i dagens Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är 

Sveriges 290 kommuner och 20 landsting.
1
 Det är deras intressen som SKL ska hävda. Som 

arbetsgivarorganisation företräder SKL kommuner och landsting i deras egenskap av arbetsgivare. 

Enligt SKL:s egna uppgifter har cirka 1, 1 miljoner arbetstagare kommuner och landsting som 

arbetsgivare.
2
 SKL är därmed enligt sina egna ord ”Sveriges största arbetsgivarorganisation”

3
. 

Kommuner och landsting ingår i den offentliga verksamheten, vilket också kan benämnas den 

offentliga sektorn eller den offentliga förvaltningen. Det arbetsgivarskap som utövas av kommuner 

och landsting är således att betrakta som ett offentligt arbetsgivarskap. I egenskap av att vara 

intresseorganisation för detta offentliga arbetsgivarskap betraktar jag därmed Kommunförbundet/SKL 

som företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet.
 4
   

Studien är upplagd som en beskrivande och kritisk idéanalys av ett urval texter som producerats av 

denna företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. Idéanalysen har tidsmässigt avgränsats från 

1999 och fram till tiden som ryms inom ramen för SKL:s innevarande kongressperiod 2012-2016. De 

texter som analyseras är dels fyra så kallade inriktningsdokument, dels en rapportserie bestående av 

fem skrifter.  

Ett antagande i studien är att Kommunförbundet/SKL:s policy på olika områden, i högre eller lägre 

grad, har betydelse för de anställda. Detta antagande innebär att analysen kommer att beröra teman 

som går att härleda till flera av organisationens ändamål och uppgifter.
5
    

Mot bakgrund av det ovan sagda är syftet med studien att beskriva och kritiskt granska den 

självbild som Kommunförbundet/SKL framställer av den egna arbetsgivarrollen: hur kan denna 

självbild tolkas och begripliggöras? Ett mer utförligt resonemang om studiens uppläggning ges i 

avsnitt 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Se: http://www.skl.se/om_skl. Hämtad 2013-07-23. Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland är regioner 

men är inkluderade i landstingsbegreppet. Jag kommer i denna studie att låta regionbegreppet ingå i landstings-

begreppet. 
2 Av dessa är ungefär 80 procent kvinnor. Se Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och 

analys 2011, 25. Enligt statistik redovisad på SKL:s hemsida var antalet anställda (månadsavlönade) i 

kommunerna 689 038 i november 2012. För landsting och regioner var antalet anställda (månadsavlönade) vid 

samma tidpunkt 247 058. Uppgifterna hämtade 2013-07-02 på: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal. 
3
 Hämtad 2013-04-04 på http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/arbetsgivarfragor. 

4
 Jag kommer i de inledande kapitlen (1-3) och i kapitel 5 i stor utsträckning använda mig av beteckningen 

”Kommunförbundet/SKL”, om inget annat begrepp kan anses vara lämpligare. Jag väljer fortsättningsvis också 

att inte skriva ”Svenska Kommunförbundet” utan istället använda beteckningen ”Kommunförbundet”. 
5
 För en redogörelse för SKL:s samtliga ändamål och uppgifter se SKL:s stadgar i appendix (7.3).  

http://www.skl.se/om_skl
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/arbetsgivarfragor
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1.2 VARFÖR KOMMUNFÖRBUNDET/SKL? 
 

Skälet till varför Kommunförbundet/SKL studeras utifrån dess roll som arbetsgivarorganisation 

sammanfattas i följande tre punkter:  

För det första är det önskvärt med mer kunskap om Kommunförbundet/SKL utifrån dess roll som 

arbetsgivarorganisation inom socialtjänst, äldreomsorg och omsorg till personer med funktionshinder. 

Vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom dessa områden. 

En förhoppning är att rapporten kan vara denna forskning till nytta samt också visa på behovet av 

fortsatt forskning i det offentliga arbetsgivarskapets historia.  

För det andra har det kunnat konstateras att Kommunförbundet blev en alltmer aktiv intresse-

organisation i den allmänna samhällsdebatten från och med 1980 - talet, något som diskuteras vidare i 

avsnitt 1.3. 

För det tredje hävdar jag att det är något särskilt med den offentliga sektorn. Detta påstående 

innebär också att jag anser dels att det är något särskilt med den offentliga sektorns arbetsgivare, dels 

att detta borde avspegla sig i hur företrädaren för den offentliga sektorns arbetsgivare uttrycker sig. 

Den offentliga sektorn som förvaltningspolitisk konstruktion har flera historiskt förankrade 

principer som utgör både dess idé och praktik. Principerna innehåller tankar om olika värden som 

ibland kan förefalla motstridiga och stå i konflikt med varandra. De värden som är unika för den 

offentliga sektorn, och som därmed skiljer den från den privata sektorn, har av Lennart Lundquist 

kallats för demokrativärden.
6
 Jag ansluter mig till Lundquists uppfattning och jag kommer i studien 

konsekvent att argumentera för vikten av att särskilja den offentliga sektorn från den privata sektorn.  I 

avsnitt 1.4 återfinns en mer utförlig motivering till dessa ställningstaganden. 

 

1.3 VAD HAR TIDIGARE FORSKNING VISAT? 
 

1.3.1 FORSKNING OM STATLIGT OCH KOMMUNALT ARBETSGIVARSKAP 
 

Det har hävdats att vi inte vet särskilt mycket om det offentliga arbetsgivarskapet, vare sig det gäller 

den statliga eller kommunala nivån. 

Lasse Kvarnström, Ylva Waldemarsson & Klas Åmark hävdade exempelvis 1996 i boken I statens 

tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930 att: ”Inom historieforskningen är de 

statsanställda en sorgligt bortglömd grupp.”
7
 

Femton år senare är fortfarande efterfrågan stor på ytterligare kunskap om det offentliga 

arbetsgivarskapet. Rolf Å Gustafsson efterlyser historiskt-institutionellt inriktade undersökningar i 

ämnet: ”Även om huvuddragen i den svenska offentliga arbetsmarknadens framväxt och formella 

organisering är kända genom tidigare forskning, har dock varken historiska eller samhälls-

organisatoriska perspektiv systematiskt anlagts på fenomenet offentliga arbetsgivare.”
8
  

Behovet av ytterligare kunskap om frågor relaterade till arbetsmiljö och det offentliga 

arbetsgivarskapet kan också sägas vara stort.
9
 Gustafsson påpekar på annat ställe att 

arbetsmiljöforskare ofta inte tagit hänsyn till de särdrag som utmärker det offentliga välfärds-

tjänstearbetet: ”Välfärdstjänsternas karaktär och speciella samhällsroll har sällan eller aldrig kopplats 

samman med frågan om hur arbetsvillkoren förändras eller hur de borde utvecklas. Diskussionen om 

vad som karakteriserar välfärdstjänstespecifika organisationsformer har knappt kommit igång.”
10

  

                                                             
6
 Lundquist, L. 1998, s. 63 och Lundquist, L. 2010, s. 117-118.  

7 Kvarnström m fl. 1996, s. 11. 
8 Gustafsson, R. Å. 2011, s. 15. 
9 Brunnström 2012, s. 11 visar i en litteratursökning att forskning kring frågor om arbetsmiljö och arbetarskydd 

till övervägande del har riktats mot villkor i det privata näringslivet. Intresset för arbetsmiljöfrågor inom 

offentlig sektor har varit avsevärt mycket mindre. 
10

 Gustafsson, R. Å. 2004, s. 276. Med välfärdstjänster avses arbeten inom omsorg (barn- och äldre), skola, 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
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Nils Elvander påpekade 2006 att ”[l]itteraturen om den kommunala sektorns organisering på 

arbetsgivarsidan är mager.”
 11

 I Elvanders artikel, som för övrigt ger en god historisk översikt över den 

kommunala arbetsmarknaden i ett hundraårigt perspektiv, nämns tre arbeten som bidrar med ökad 

kunskap om de kommunala arbetsgivarorganisationerna. Det handlar dels om ett kapitel med namnet 

”Den kommunala arbetsmarknaden” författat av Sven-Olof Dahlman i den år 1962 utgivna 

minnesskriften Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962, dels om två avhandlingar från 

början av 1970-talet som behandlar Kommunförbundet respektive Landstingsförbundet.
12

 

Det kan således konstateras att relativt lite forskning har bedrivits med Kommunförbundet/SKL 

som huvudsakligt studieobjekt.
13

 Det vanliga är istället att förbundet behandlas mer indirekt i studier 

som berör andra frågor om kommunalpolitik, organisationsteori eller kommunal självstyrelse.
14

    

Göran Ahrne och Nils Brunsson resonerar i en uppsats kring begreppet metaorganisation, vilket jag 

återkommer till längre fram. I uppsatsen argumenterar de för en användning av detta begrepp och de 

tillämpar det på olika organisationer, varav Kommunförbundet är en sådan.
 15

  Frågan om 

Kommunförbundets roll som arbetsgivarorganisation är dock inte hos Ahrne och Brunsson av 

huvudsakligt intresse.
 
 

 Mats Hayen ger i Ett sekel i självstyrelsens tjänst. Sveriges Kommuner och Landsting 100 år en 

god historisk överblick över SKL och den nuvarande organisationens samtliga föregångare. Precis 

som övriga forskningsarbeten som behandlat dessa organisationer är dock inte heller Hayen specifikt 

intresserad av frågor kring det offentliga/kommunala arbetsgivarskapet.
16

 

 Som arbetsgivarorganisation är en viktig uppgift för Kommunförbundet/SKL att träffa 

kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna på central nivå. I en rapport med ett rättsdogmatiskt 

perspektiv från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), diskuteras 

ordalydelsen i kollektivavtal för kommun- och landstingsanställda i syfte att jämföra dessa avtal med 

gällande rätt såsom den kommer till uttryck i lagen om anställningsskydd (LAS).
17

 Rapporten från 

IFAU har inte SKL som huvudsakligt studieobjekt, men är intressant att reflektera kring eftersom den 

undersöker ett område som utgör en stor del av SKL:s arbetsgivarintresse. Den använder sig också av 

ett kritiskt förhållningssätt och utgår från de anställdas perspektiv; ett synsätt som influerat 

föreliggande studies uppläggning (se vidare avsnitt 3.1).  

1.3.2 KOMMUNFÖRBUNDET/SKL SOM AKTIV VÄLFÄRDSPOLITISK AKTÖR 
 

Med stöd av forskningslitteratur har det varit möjligt att fastslå att Kommunförbundet var en aktiv 

intresseorganisation i den allmänna samhällsdebatten främst under 1980- och 1990-talen.
18

  I boken 

Bortom New Public Management. Institutionell transformation i svensk sjukvård skriver Hans 

Hasselbladh följande: 

 
Från 1980-talet accelererar ifrågasättandena av den offentliga sektorn genom att tidigare 

skilda diskussioner om styrning, demokrati, kvalitet, professionernas makt och brukarnas 

inflytande vävs samman. Ett auktoritativt centra uppstår i form av det nyinrättade 

                                                             
11

 Elvander 2006, s. 192. Not 1. 
12

 Dahlman 1962, Gunnarsson 1972 och Ejvegård 1973. 
13

 Att det inte finns så mycket publicerat om Kommunförbundet konstaterades redan 1991 av Tore Ivarsson i 

minnesskriften 40 år med Kommunförbundet. I förordet till boken, som går igenom valda delar av förbundets 

verksamhet och utveckling, säger Ivarsson: ”Skrifter som skildrar Svenska Kommunförbundet och dess 

verksamhet är inte vanliga.” Ivarsson 1991, s. 3. 
14

 Se exempelvis Antman 1994, Montin 2007, Christensen m fl. 2005, Andrén 2007 och Gustafsson, A 1999. 
15

 Ahrne och Brunsson 2001. Övriga metaorganisationer som Ahrne och Brunsson diskuterar i uppsatsen är 

Industriförbundet och EU.  
16

 Hayen 2008 
17

 Ulander-Wänman 2012. Fokus för jämförelsen är riktat på ett antal faktorer som anses vara av vikt för 

arbetstagarnas anställnings- och sysselsättningsvillkor. Rapporten visar att i en klar majoritet av de undersökta 

fallen är skrivningarna i kollektivavtalen utformade så att de innebär ett svagare skydd för arbetstagarna, vilket 

alltså syns då avtalstexter och lagtexter ställs mot varandra. 
18

 Se exempelvis Antman 1994, Hasselbladh 2008, s. 54, Hayen 2008, kapitel 8 och Petersson 1992, s. 218. Se 

även Christensen m fl. 2005, s. 96. 
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civildepartementet som gör ett utsnitt av samtidens mångfacetterade kritik till sin 

verksamhetsidé.
19

 

 

Kommunförbundet var en av organisationerna i detta nätverk.
20

 Somliga forskare framhåller både 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet som aktiva och pådrivande organisationer då det under 

1980-talet och framåt fördes fram krav på förändringar av styrningen i den offentliga sektorn.
21

  
 

Olof Petersson hänvisar i Kommunalpolitik till en undersökning från 1988 i vilken 

regeringskansliets kontakter med olika organisationer hade studerats. Undersökningen omfattade såväl 

politiker som tjänstemän i departementen. Den arbetsgivarorganisation som visade sig ha allra tätast 

kontakter med regeringskansliet var Kommunförbundet.
22

 Petersson skriver: 

Några av Organisations-Sveriges främsta aktörer på nationell nivå är Svenska 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet. […] De organisationer som visade sig ha 

tätast kontakter med regeringskansliet var dels de tre fackliga centralorganisationerna, dels 

kommun- och landstingsförbunden.
23

 

 

Petersson redovisar också olika organisationskonsultföretag med betydelse för den offentliga sektorns 

organisering.
24

 Han skriver: ”Beställar-utförarmodellen hade sannolikt inte fått sitt snabba genomslag 

om den inte saluförts av organisationskonsulterna.”
25

 Ett sådant framträdande konsultföretag var 

Sensia Konsulter AB som ägdes av Kommunförbundet, Landstingsförbundet och SPRI.
26

  

Eva Bejerot och Hans Hasselbladh talar om hur det successivt uppstått ett nytt ”regleringslandskap” 

kring styrningen av den svenska hälso- och sjukvården.
27

  I detta landskap av organisationer och 

nätverk finns SKL med som en av flera, vilket även detta understryker det väsentliga i att underkasta 

denna organisations dokument och texter en granskning. 

Sammantaget visar denna forskningsöversikt på det relevanta med att ha Kommunförbundet/SKL 

som studieobjekt. Vi kan konstatera att: 

 

 Det är önskvärt att veta mer om det offentliga arbetsgivarskapet. 

 Det är angeläget att studera en organisation med erkänt stort inflytande i samhällsfrågor och 

välfärdspolitik. 

 

1.4  VAD ÄR SPECIELLT MED OFFENTLIG SEKTOR? 
 

Den privata sektorn och den offentliga sektorn kan betraktas som idealtyper där ”den ena är privat 

egendom och marknad och den andra offentlig egendom och politiskt styrd planering.”
28

 Även om 

                                                             
19

 Hasselbladh 2008, s. 53. 
20

 Övriga organisationer i nätverket var enligt Hasselbladh Landstingsförbundet, ESO (en expertgrupp 

tillhörande finansdepartementet), SPRI (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) 

och Socialstyrelsen. Se Hasselbladh 2008, s. 54. 
21 Hasselbladh 2008, s. 54, Hayen 2008, s. 140. Se också diskussionen hos Gustafsson, R. Å. 2011, s. 151, not 

27. 
22

 Petersson 1992, s. 218. Endast Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

hade tätare kontakt med regeringskansliet än vad Kommunförbundet hade.  
23

 Ibid. 
24

 Ibid, s. 148. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. Sensia beskrivs av Petersson (1992) som: ”Störst på den kommunala konsultmarknaden. Anlitades 1991 

av 133 kommuner…”. Petersson 1992, s. 148. Antman (1994) visar på Sensias roll i den marknadsorientering 

som fick allt större genomslag i den offentliga sektorn från mitten av 1980-talet och framåt. Se särskilt sidorna 

19 och 41-44 hos Antman (1994). 
27

 Bejerot och Hasselbladh 2008, s. 107-122. 
28

 Furåker 1992, s.18. Furåker (1992) fortsätter med följande klargörande: ”Men det finns också politisk styrning 

i den privata sektorn och marknadsinslag i den offentliga. Det förekommer processer i båda riktningarna: en 

’politisering’ av den privata sektorn och en ’marknadisering’ av den offentliga.” Furåker 1992, s. 18. En matris 
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verkligheten är alltför komplex för att till fullo motsvara de renodlade, idealtypiska, definitionerna av 

begreppen privat och offentligt, så finns det ändå, menar jag, ett värde i att använda idealtypen som ett 

analytiskt redskap.
29

  

I den offentliga sektorn ryms den statliga, kommunala och landstingskommunala verksamheten. 

Den kommunala verksamheten regleras framförallt i Kommunallagen där ett antal principer vägleder 

kommunernas verksamhet. Det faktum att den kommunala organisationen har att ta hänsyn till dessa 

principer är ytterligare ett argument som stödjer ansatsen i denna studie att det offentliga/kommunala 

bör ses som något kvalitativt annorlunda än det privata.
30

  

Flera forskare har argumenterat för värdet av att analytiskt utgå från en syn på samhällets 

organisering i vilket offentlig verksamhet hålls isär från de villkor, beslutsprocedurer och spelregler 

som gäller på den privata marknaden.  

Den offentliga sektorn har exempelvis ansetts kräva en specifik organisationsteori i vilket bör 

betonas att de offentliga organisationerna i större utsträckning än de privata organisationerna måste 

vinnlägga sig om att värna bland annat ”öppenhet, insyn, likabehandling och förutsägbarhet”.
31

 Vad 

som enligt författarna bakom boken Organisationsteori för offentlig sektor utmärker de offentliga 

organisationerna är att: 

 

 De ”har en folkvald ledning” 

 De ”är multifunktionella” 

 De flesta ”inte bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad med fri konkurrens”
32

 

 

Lennart Lundquist har intresserat sig för vad som är utmärkande för den offentliga sektorn och de 

anställda i denna sektor, ämbetsmännen (för att använda Lundquists begreppsapparat). Med begreppet 

offentlig förvaltning avser Lundquist ”statens, landstingens och kommunernas förvaltning. Det finns 

ingen anledning att principiellt skilja dessa tre förvaltningstyper åt även om man ibland försökt 

markera den kommunala självstyrelsens institutioner som något alldeles speciellt.”
33

 Eftersom 

verksamheterna i stat, landsting och kommuner är ställda i det offentligas tjänst är dessa verksamheter 

en del av den politiska demokratin. Lundquist skriver: 
 

                                                                                                                                                                                              
som ofta används för att problematisera gränsdragningen mellan offentligt - privat utgår från en uppdelning på 

funktionerna reglering, finansiering och produktion. Utöver två ”renodlade” varianter (idealtyper) där samtliga 

funktioner är offentliga respektive privata finns sex möjliga varianter eller hybridorganisationer. Se exempelvis 

Lundqvist, L. J. 2010, s. 219 och Lundquist, L. 1998, s. 157 och Christensen m fl. 2005, s. 15. Se också 

diskussionen hos Rothstein och Blomqvist 2008, s. 12. Se Christensen m fl. 2005, s. 13-16 för en intressant 

diskussion kring frågan om gränsdragningen mellan offentlig och privat sektor. 
29

 Se Bergström och Boréus 2012, s. 150-156 för en diskussion om hur idealtyper kan användas i en analys.  
30

 Agne Gustafsson listar de huvudprinciper som ”enligt lagregler och rättspraxis [ligger] till grund för 

kommunernas och landstingens befogenheter enligt den allmänna kompetensen.” Dessa principer är: 

Allmänintresset, Lokaliseringsprincipen, Likställighetsprincipen, Ingen retroaktivitet, Självkostnadsprincipen, 

Kommunal affärsverksamhet, Stöd åt näringslivet och Laglighet. Se Gustafsson, A. 1999, s. 96-100; s. 96 för 

citatet. 
31

 Christensen m fl. 2005, s. 14. Se ett liknande resonemang hos R Å Gustafsson 2000, s. 44. Gustafsson 

diskuterar där vad som är utmärkande för det han kallar ”välfärdskommunerna”, vilka ses som bland annat 

utgörande ”en del av det demokratiska-politiska systemet.”  
32

 Christensen m fl. 2005, s. 16-18. Med begreppet multifunktionell avser Christensen m fl. ett antal värden som 

de menar karakteriserar offentliga organisationer (och som samtidigt skiljer de från privata organisationer). De 

offentliga organisationerna ”skall tillvarata delvis motstridande hänsyn som politisk styrning, kontroll, 

representation och deltagande från berörda parter, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, 

öppenhet, offentlighet och insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, neutralitet, tjänstekvalitet, 

yrkesmässigt oberoende, politisk lojalitet och kostnadseffektivitet.” Christensen m fl. 2005, s. 17. 
33

 Lundquist, L 1998, s. 24. Kommunförbundet/SKL är just en sådan ”institution för den kommunala 

självstyrelsen” eftersom det i organisationens ändamål enligt stadgarna är en huvuduppgift att ”utveckla den 

kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring”. Se appendix (7.3) 

stadgar, punkt 1 ”Ändamål”. 
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Verksamheternas olika art gör att det bör vara skillnad mellan att vara anställd i offentlig 

och privat tjänst. Den som är offentligt anställd, vad jag kallar ämbetsmannen, ska rätta sig 

efter ett antal värden. Med en indelning i två huvudgrupper kan man tala om 

demokrativärden och ekonomivärden. För den privatanställda gäller enbart ekonomivärdena 

(och förstås att lyda lagen, följa allmänna moraliska regler och så vidare). De offentliga 

värdena kallar jag sammanfattande för vårt offentliga etos […] och de bör tillämpas i all 

offentlig verksamhet.
34

 

 

De demokrativärden som den offentliga sektorn har att tillgodose och ta hänsyn till är unika för denna 

sektor, vilket därmed särskiljer den från den privata sektorn. Lundquist definierar demokrativärdena 

såsom varande folkmakt, konstitutionalism och offentlig etik.
35

 

Som delar av den offentliga sektorn kännetecknas kommuner och landsting i hög grad av den 

multifunktionalitet som ovan beskrivits. För att konkretisera vilka dessa olika funktioner är som 

framförallt kommunerna har att ta hänsyn till kan vi exempelvis följa det resonemang som Jan 

Wallenberg för i Kommunalt arbetsliv i omvandling. Styrning och självständighet i postindustriell 

tjänsteproduktion.  Hans analys tar sin utgångspunkt i tre olika faktorer som ”påverkar och balanserar 

varandra”
36

 då det gäller det kommunala arbetslivets villkor. Dessa tre faktorer är dels själva 

tjänsteproduktionen (det som i denna rapport kallas välfärdstjänstearbetet), dels den lokaldemokratiska 

aspekten (kommunalt självstyre), dels slutligen rättsäkerhetsaspekten (lagar som framförallt hör hit är 

Kommunallagen och Socialtjänstlagen).
37

 Det multifunktionella representeras hos Wallenberg av tre 

begrepp: effektivitet, demokrati och rättssäkerhet, vilka tillsammans bildar förutsättningarna för hur 

det kommunala arbetslivet bör formas och utvecklas.
38

 

 

1.5  KRITIKEN MOT OFFENTLIG SEKTOR I KONKURRENSENS TID.  
 

I och med utbyggnaden av den offentliga sektorn i Sverige efter andra världskriget kom landsting och 

kommuner att bli allt större och viktigare arbetsgivare.
39

 Det var på den regionala och lokala nivån 

som de på central nivå fattade socialpolitiska besluten skulle implementeras. Från tiden strax efter 

andra världskriget skedde en gradvis expansion av de offentliga välfärdstjänsterna, även om det var 

först från och med början på 1960-talet som utvecklingen tog verklig fart.
40

 Hans Hasselbladh skriver 

att: ”[b]reddningen och fördjupningen av de offentliga åtagandena ledde till att den dagliga 

verksamheten politiserades i vid mening, då den praktiska yrkesutövningen allt mer grundades på 

politiska och moraliska ståndpunkter”.
41

 

Den offentliga sektorns expansion efter andra världskriget är till stora delar liktydigt med både en 

kommunalisering och feminisering. Statens roll som arbetsgivare i den offentliga sektorn minskade till 

förmån för kommuner och landsting, och kvinnornas andel av de offentliganställda ökade.
42

 Det har 

talats om ”omsorgsstaten, den sociala servicestaten och kvinnornas välfärdsstat”
43

 för att beskriva 

denna välfärdsstatliga modell där kommuner och landsting producerar välfärdstjänster. 

Det är fullt rimligt att hävda att denna offentliga välfärdstjänsteproduktion ansågs vara ett 

okontroversiellt produktionssätt så länge som den privata varu- och tjänsteproduktionen var 

framgångsrik och tillväxtskapande. I ett samhälle där ”[e]xportindustrin vann marknadsandelar, 

                                                             
34

 Lundquist, L. 2010, s. 117. 
35

 Ibid., s. 118. 
36

 Wallenberg 1997, s. 10. 
37

 Ibid., s. 10-11. 
38

 Ibid., s.11 och 133-134. Se även diskussionen hos Petersson 1992, s. 148-149 och vidare dennes kapitel 9, 10 

och 11. 
39

 Gustafsson, A 1999, s. 325-326, Petersson 1992, s. 139-140, Furåker och Lindqvist 1992 s. 68-71. 
40

 Hasselbladh 2008, s. 49. Se Gustafsson, R. Å. 2000, s. 102-105 för en redogörelse över bland annat de 

offentliga tjänsternas expansion i Sverige efter andra världskriget. 
41

 Hasselbladh 2008, s. 51. 
42

 Furåker och Lindkvist 1992, s. 68-70. 
43

 Eliasson-Lappalainen och Szebehely 2003, s. 9. 
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sysselsättningen ökade, arbetslösheten var låg och bruttonationalprodukten växte”
44

 var 

förutsättningarna goda för samförstånd mellan arbetsmarknadens parter.
45

 

Då detta inte längre var för handen i och med vikande produktivitet som en följd av 

efterverkningarna av oljekrisen 1973 kom den offentliga sektorn att successivt och alltmer intensivt 

kritiseras.
46

 

Kritiken mot den offentliga sektorn, vilket också indirekt innebar en (omedveten?) kritik mot det 

offentliga arbetsgivarskapet, rymde flera dimensioner; den offentliga sektorn kritiserades dels för 

bristande ekonomisk effektivitet, dels för bristande förmåga till att skapa medborgerlig delaktighet.
47

 

Roland Almqvist har i sammanhanget talat om ”[e]n individualiseringstrend i ljuset av en 

managementexplosion”
48

, vilket fungerar som en kärnfull tolkning av det vida och spretiga 

organisationsteoremet New Public Management (NPM).
49

   

Genom att den offentliga sektorn skulle efterlikna privat verksamhet skulle effektivitet 

åstadkommas genom ett ökat fokus på dels marknadisering, dels medborgarinflytande. En konsekvens 

av den offentliga sektorns reformering i denna riktning och utefter dessa premisser kan ses i ett stort 

antal organisationsbegrepp såsom mål- och resultatstyrning, konkurrensutsättning, entreprenadisering, 

styrning genom upphandling och beställar-utförarmodeller, samt ett ökat fokus på användarna av den 

offentliga sektorns tjänster, såsom patienter och brukare. Att reformerna går att se som en dual och 

samtidig parallellt existerande procedur återspeglas också av att det från marknaden inlånade 

begreppet kund applicerades på den som nyttjade välfärdstjänsterna.
50

  

Lundquist ser de ovan beskrivna reformerna av offentlig sektor som uttryck för en inriktning han 

kallar ”ekonomismen”; ”ett antal olika sätt att närma sig problemet med hanteringen av den offentliga 

sektorn.”
51

 Lundquists kritik mot ekonomismen riktar sig mot att den inte tar hänsyn till de 

demokrativärden som den offentliga sektorn har att tillgodose. Liknande iakttagelser har gjorts av Bo 

Rothstein och Paula Blomquist som menar att diskussionen om den offentliga sektorns reformering 

ofta saknat ett demokratiperspektiv.
52

 

Av särskild betydelse för denna studie, vars fokus är riktat mot Kommunförbundet/SKL, är följande 

påstående av Rothstein och Blomquist: 

                                                             
44

 Furåker och Lindkvist 1992, s. 83. 
45

 Se Furåker och Lindkvist 1992 för ett intressant resonemang om förutsättningarna för den svenska modellens 

samförstånd: ”Att denna samförståndsanda byggde på ovanligt gynnsamma ekonomiska förutsättningar måste 

framhållas. Svensk industri hade det mycket väl förspänt efter kriget då man med en intakt produktionsapparat 

kunde börja exportera till länder med enorma återuppbyggnadsbehov och växande köpkraft tack vare 

marshallhjälpen. I det läget var det relativt lätt att komma överens - både vinster och löner kunde ju öka.” 

Furåker och Lindkvist 1992, s. 93. Min kursivering. 
46

 För en utförlig diskussion hänvisas till kapitel 2 i Rothstein och Blomqvist 2008. Se även Antman 1994, s. 20-

21. 
47

 Blomqvist 2008, s. 246-250 och Rothstein och Blomqvist 2008, s. 35. 
48

 Almqvist 2006, s. 14. 
49

 Se Almqvist 2006, kapitel 2 för en utförlig diskussion om framväxten av NPM. Se även Montin 2007, s. 117-

128. 
50

 När jag i denna studie talar om ”konkurrensens tid” avser jag med detta att fånga in den period inom vilken 

just de ovan nämnda reformerna av den offentliga sektorn vunnit spridning.  Ingen särskild avgränsning i 

tidsmässigt hänseende avses härmed. Begreppet ”konkurrensens tid” fungerar mer som en symbol för det på 

politiska, ideologiska och ekonomiska grunder byggda ifrågasättandet av dels den offentliga sektorn i sig, dels 

den offentliga sektorns roll som välfärdsproducent. Som en följd av införandet av en del av dessa reformer har 

bland annat andelen privata utförare av välfärdstjänster ökat i Sverige. Jag väljer här att redovisa två empiriskt 

grundade belägg för detta påstående. Gun-Britt Trydegård (2001) har visat att andelen anställda inom 

välfärdstjänstesektorn som hade en arbetsgivare som utgjordes av ett vinstsyftande företag (definierat som 

enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag eller privat ägda aktiebolag) ökade från 3, 9 procent år 1993 till 8, 

1 procent år 2000. Se Trydegård 2001, s. 126-127. I antologin Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med 

svensk välfärd? visar Laura Hartman att för perioden 2002 till 2010 ökade andelen anställda i privat drift (både 

vinstsyftande och icke vinstsyftande verksamhet) i välfärdstjänstesektorn från 11, 1 procent till 17, 2 procent. Se 

Hartman 2011, s. 23-24. Hartman avser med välfärdstjänster ”äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och 

familjeomsorg, förskola och skola”, vilket därmed innebär att sjukvården inte omfattas. Hartman 2011, s. 23. 
51

 Lundquist 1998, s. 138. 
52

 Rothstein och Blomqvist 2008, s. 14-15. Rothstein och Blomqvist hänvisar i sin diskussion till just Lundquist 

1998. 
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Det är i sig värt att notera att demokratiaspekterna på denna problematik i stort sett lyser 

med sin frånvaro i rapporter och handböcker från till exempel Kommunförbundet, 

Statskontoret och Socialstyrelsen. Det kan därför finnas skäl att påminna om att vi har 

offentligt ansvar för verksamheter just inom områden som i den demokratiska processen 

bedömts som särskilt känsliga och ofta livsavgörande för individen, såsom sjukvård, 

äldreomsorg, grundläggande utbildning och socialvård.
53

 

 

Det vi kan fråga oss är vilka förutsättningar som det offentliga arbetsgivarskapet har att styra och 

verka mot bakgrund av de ovan beskrivna reformerna av offentlig sektor. De så kallade beställar-

utförarmodellerna kom ju exempelvis till som ett uttryck för en vilja att distansera politikerna från 

direkt inflytande över verksamheten, modellernas syfte var bland annat ”att dra en skarp gräns mellan 

politik och produktion. Helst skulle politikerna engagera sig betydligt mindre i verksamhetens 

göranden och låtanden, dvs. produktionen skulle befrias från politik.”
54

 Frågan man kan ställa sig är 

om inte detta är något problematiskt vilket kan tänkas få betydelse för frågor som gäller 

välfärdstjänsternas arbetsmiljö och arbetsvillkor? Är det måhända också problematiskt för den 

politiska demokratin? 
 

1.5.1 OSYNLIGGÖRANDET AV PERSONALEN I OFFENTLIG SEKTOR. 
 

Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv är det av stort intresse att påpeka att de som utför 

välfärdstjänsterna, och som huvudsakligen är kommun- och landstingsanställda, ofta är bortglömda 

vad de moderna reformidéerna beträffar.
55

 Detta är något som påtalats av ett antal forskare som sett 

detta faktum som bekymmersamt: 

 
Åtminstone i retoriken kring vård och omsorg betonas vikten av att hjälpmottagaren 

(klienten, patienten, brukaren, kunden eller vilket uttryck som nu är på modet) respekteras 

som individ och att hänsyn tas till hennes självbestämmande och integritet. Jag tänker då: 

personalen är ju också människor. Men var (i ”allmänna anvisningar”) står det något om att 

också personalens förmåga till självbestämmande ska respekteras? Var står det något om att 

de som ger hjälpen ska bli sedda och respekterade som individer, för sina specifika 

kunskaper, förmågor och färdigheter?
56

 

 
Varför är det uteslutande hjälptagarens/medborgarnas utsatthet för offentlig makt som 

fokuseras? Det står utom allt rimligt tvivel att just medborgaren som hjälptagare utgör hela 

den servicedemokratiskt tänkta entreprenadiseringens förmånstagare. Endast undantagsvis 

nämns överhuvudtaget personalens arbetssituation, uppfattningar eller syn på 

verksamheten. Behandlar verkligen offentliga arbetsgivare alla anställda ”med lika omtanke 

och respekt”? Finns inga arbetsorganisatoriska standardlösningar som hindrar personalen i 

deras livsprojekt? Varför analyseras inte det sammanfallande mellan två roller som de facto 

gäller för många medborgare, låt oss benämna rollerna; ”medborgare-som-medborgare” (i 

civilsamhället), respektive ”medborgare-som-medarbetare” (i stat/kommun/landsting)?
57

 

                                                             
53

 Rothstein och Blomqvist 2008, s. 14-15. Min kursivering. 
54

 Montin 2007, s. 13. Se även Gustafsson A 1999, s. 210-213 samt Hasselbladh 2008, s. 57-59 för en diskussion 

om beställar-utförarmodellerna. 
55

 Även beträffande modern samhällsvetenskap är det inte ovanligt att de anställda i offentlig sektor lämnas 

utanför resonemangen. Se exempelvis Montin 2007, s. 31. I dennes figur över vad han kallar ”den kommunala 

folkstyrelsen” finns olika intressegrupper namngivna som alla på olika sätt påverkar den kommunala politiken; 

väljare, medborgare, brukare, kunder och klienter. Att den kommunala politiken också behöver ha anställd 

personal, medarbetare, för att kunna implementera de politiska besluten är dock inget som framgår av figuren.  
56

 Eliasson-Lappalainen 2000, s. 13. Mina kursiveringar. Notera för övrigt att Kommunförbundet är utgivare av 

denna bok. Boken ingår i en serie av forskningsöversikter och förordet är undertecknat av representanter för 

Kommunförbundets FoU-råd.  
57

 Gustafsson, R. Å. 2001, s. 340-341. Lennart Lundqvists begrepp ”väktarrollen” påminner i stora drag om 

Gustafssons begrepp medborgare-som-medborgare och medborgare-som-medarbetare. ”Demokratins väktare” är 
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Dessa två citat bildar viktiga utgångspunkter för den fortsatta framställningen. Tankegången är således 

att det offentliga arbetsgivarskapet (som tillväxte i omfattning i och med välfärdsstatens expansion) i 

den liberal-demokratiska traditionen betraktas som ett fenomen som är problematiskt och 

svårhanterligt. När vi exempelvis talar om ägande utifrån den liberal-demokratiska traditionen är det 

således privat ägande som ska värnas, inte det offentliga ägandet.
58

    

Att en stor del av medborgarna faktiskt är anställda i offentlig sektor verkar vara något som ofta 

kommer i skymundan i samband med diskussioner om hur medborgerligt inflytande och deltagande 

ska stärkas. Detta konstaterande har inte bara bärkraft då vi uttalar oss om de senaste tjugo till trettio 

åren, utan det äger även giltighet då vi vidgar det historiska perspektivet en aning.  

Stig Montin har gjort en kartläggning av statliga utredningar från 1940-talet och fram till 2000-talet 

som alla haft frågan om medborgerligt inflytande i den kommunala demokratin i fokus. Resultatet av 

genomgången är att medborgerligt inflytande har ansetts bäst kunna åstadkommas på olika sätt under 

olika årtionden. Lite förenklat kan resultatet sammanfattas som att på 1940- och 1950-talet ansågs 

medborgaren i första hand kunna nå inflytande genom att engagera sig politiskt, antingen som 

förtroendevald eller som partimedlem. På 1980- och 1990 - talet talas det alltmer om medborgaren-

som-brukare eller medborgaren-som-kund som medel för att påverka kommunalpolitiken.  Det 

intressanta för denna studies vidkommande är att Montins genomgång visar att rollen medborgaren-

som-medarbetare inte diskuterats som en alternativ möjlighet till att stärka det medborgerliga 

deltagandet, vare sig för sextio år sedan eller på 2000-talet.
59

  

Rolf Å Gustafsson frågar sig i en artikel om ”välfärdstjänstearbetarna [måste] offra sig för 

medborgarna?”
60

 Om och när välfärdsstaten endast ses som en serviceproducent är sannolikt det mest 

rationella för de offentliga arbetsgivarna att ge skattebetalarna största möjliga välfärd till lägsta 

möjliga kostnad. Gustafsson skriver: 
 

Eftersom den politiska verksamhetens legitimitet knyts till serviceleverans, riskerar 

politikernas sätt att sköta sitt arbetsgivarskap att bli till en icke-fråga. I varje fall är 

arbetsgivarpolitikens innehåll ingenting som kommun- och landstingspolitiker räknar med 

att vinna eller förlora val på.
61  

 

Ovanstående iakttagelser beträffande den offentliga arbetsgivarens (brist på?) personalpolitik utgör ett 

viktigt underlag för den kommande analysen. Kan vi se att dessa iakttagelser stämmer då vi studerar 

hur Kommunförbundet/SKL uttrycker sig? Kan vi se att den offentliga arbetsgivarrollen blir till en 

”icke-fråga” eftersom de offentliga verksamheterna i första hand ska utformas för att tillmötesgå 

medborgaren-som-hjälptagare?  

När vi testar dessa iakttagelser sker detta också mot bakgrund av det normativa ställningstagandet 

som hävdar att det är något speciellt med den offentliga sektorn, vilket då leder till frågan om det inte 

också borde vara något speciellt med arbetsgivarna i den offentliga sektorn? Ska inte den offentliga 

sektorns arbetsgivare vara mönsterarbetsgivare som, för att tala med Lundquist, värnar de 

offentliganställdas roll som demokratins väktare?
62

 

                                                                                                                                                                                              
liktydigt med de offentliganställda, som i kraft av sin anställning innehar den dubbla rollen av att samtidigt vara 

både medborgare (”demokratins herrar”) och offentliganställda/ämbetsmän (”demokratins tjänare”).  Se 

Lundquist, L 1998, s. 72-74. 
58

 Utifrån detta resonemang kan vi hävda att den offentliga arbetsgivaren skiljer sig från den gängse 

uppfattningen av begreppet ’arbetsgivare’ inom vad som har kallats ”det industrikapitalistiska paradigmet”. Se 

Gustafsson, R. Å. 2000, s. 120-123. Citatet är från sida 122. 
59

 Montin 2007, s. 152-153. 
60

 Citatet anspelar på artikelns titel. Gustafsson, R. Å. 2001. 
61

 Gustafsson, R. Å. 2001, s. 332. Min kursivering. 
62

 Att den offentliga sektorns arbetsgivare borde vara mönsterarbetsgivare är en åsikt som ibland har förts fram i 

olika sammanhang. Dahlman (1962) ger följande redogörelse: ”Vid den kommunalkongress, som hölls i 

Stockholm i oktober 1907 och som ledde till bildandet av Svenska stadsförbundet, förekom ett 

överläggningsämne om ’städerna som arbetsgivare’. […] De sociala anställningsvillkoren diskuterades också 

och inledaren nämnde en rad åtgärder, som städerna enligt hans mening borde inrikta sig på såsom 

genomförande av 8-timmarsdagen, sjukhjälp, semester, anskaffning av bostäder åt de anställda etc. Denna tanke 

om städerna som mönsterarbetsgivare, som sedermera kom att spela en stor roll i debatten, vann dock inget 
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Om vi anser detta, måste det också anses vara av vikt att granska hur ”Sveriges största 

arbetsgivarorganisation” ser på sin roll som företrädare för den offentliga sektorns arbetsgivare. Hur 

uttrycker sig Kommunförbundet/SKL i konkurrensens tid? 

Innan vi ger oss in i själva analysen måste vi först finna en fullgod definition av undersökningens 

studieobjekt. Vi måste således definiera Kommunförbundet/SKL. 

  

                                                                                                                                                                                              
gensvar.” Dahlman 1962, s. 377. Se Ulla Ekström von Essen 2003, s. 78-79 angående det socialdemokratiska 

partiets kommunalprogram år 1911 och frågan om kommunen som mönsterarbetsgivare. Se också Ylva 

Waldemarson 2010, s. 351-369 som för en intressant diskussion om frågan om kommunen som 

mönsterarbetsgivare. Waldemarsson (2010) har ett tidsmässigt perspektiv på etthundra år och behandlar frågan 

utifrån Kommunalarbetareförbundets horisont. 
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2 ORGANISATIONEN KOMMUNFÖRBUNDET/SKL. 

2.1 ATT FINNA EN ADEKVAT DEFINITION AV ARBETSGIVARORGANISATIONEN 

KOMMUNFÖRBUNDET/SKL. 
 

2004/2005 slogs Kommunförbundets och Landstingsförbundets förbundskanslier ihop och vid 

förbundskongressen 2007 bildades det nya förbundet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Kommunförbundets historia sträcker sig tillbaka till 1963 då Svenska Landskommunernas förbund 

bytte namn till Kommunförbundet. Fem år senare inlemmades Svenska Stadsförbundet i 

Kommunförbundet, se figur 1. 

 

 

 
Figur 1. En organisationshistorisk översikt av SKL:s föregångare 1908-2007. 
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I stadgarna för SKL anges att organisationens ändamål och uppgifter är att: 

 
- ”ha till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark 

medborgerlig förankring 

- vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen nationellt och internationellt 

- vara arbetsgivarorganisation 

- främja och utveckla samverkan mellan medlemmarna 

- med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet 

- utgöra en nationell politisk arena för kommun- och landstingspolitik 

- vara en mötesplats för medlemmarna”
63 

 

Medlemmar i Kommunförbundet var kommunerna och för SKL:s vidkommande utgörs medlemmarna 

av kommuner, landsting och regioner. Agne Gustafsson har givit en definition av kommuner och 

landsting. Kommuner och landsting: 

 
- ”är territoriellt avgränsade enheter för lokal självstyrelse 

- är offentligrättsliga juridiska personer och kan således bl.a. ingå avtal och äga fast och lös egendom 

- har obligatoriskt medlemskap och 

- har offentligrättsliga befogenheter, bl.a. beskattningsrätt och avgiftsmakt. Kommunerna har viss 

förordnings-makt”.
64

 

 

Genom kursiveringar vill jag här markera det faktum att kommuner och landsting ingår som delar av 

den offentligrättsliga regleringen. 

Om definitionen av kommuner och landsting är enkel att fastslå är det inte lika entydigt hur 

Kommunförbundet/SKL ska definieras. Tidigare forskningsinsatser kan dock ge en viss vägledning i 

detta avseende. 

Göran Ahrne och Nils Brunsson har betecknat Kommunförbundet som en metaorganisation, d v s 

en organisation som består av organisationer.
65

 Samma beskrivning passar, enligt min mening, också 

in på SKL. Ahrne och Brunsson har pekat på både olikheter och likheter mellan metaorganisationen 

Kommunförbundet och dess medlemmar: 

 
Kommuner är organisationer baserade på staten som organisatorisk form och med en 

speciell rättslig status, medan Kommunförbundet är en privat förening i rättslig mening. 

Kommunerna sysslar i första hand med lokalt avgränsad samhällsservice, medan 

Kommunförbundet bedriver t ex lobbying och rådgivning.
66

  

 

Det som metaorganisationen Kommunförbundet och dess medlemmar, kommunerna, har gemensamt 

är att: ”ledamöter i kongressen och styrelsen utses på partipolitiska grunder liksom fullmäktige och 

styrelse i kommunerna.”
 67 

Att Kommunförbundet/SKL kan betraktas som en privaträttslig förening av myndighetsliknande 

karaktär är något som forskare har uppmärksammat. Agne Gustafsson har hävdat att både 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet kunde ”liknas vid en branschorganisation inom 

näringslivet. […] I och med att kommunförbunden [Kommunförbundet och Landstingsförbundet] 

blivit huvudorganisationer för kommuner och landsting i deras egenskap av offentliga arbetsgivare har 

kommunförbunden i viss mån fått en offentligrättslig prägel.”
68

 En liknande beskrivning ger Olof 

Petersson som talar om att förbunden har ”fått en halvofficiell ställning.”
69

 

                                                             
63

 Hämtad 2013-05-20 på: www.skl.se/om_skl/stadgar. Stadgarna i sin helhet finns i appendix (7.3). 
64

 Gustafsson, A 1999, s. 12. Mina kursiveringar. 
65

 Ahrne och Brunsson 2001. Christensen m fl. (2005) använder också begreppet metaorganisation för att 

beskriva organisationer som ”har andra organisationer som medlemmar.” Christensen m fl. 2005, s. 16. 
66

 Ahrne och Brunsson 2001, s. 15. 
67

 Ibid. 
68

 Gustafsson, A 1999, s. 318. Min kursivering. 
69

 Petersson 1992, s. 218. 

http://www.skl.se/om_skl/stadgar
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Utöver studiens syfte att kritiskt granska Kommunförbundet/SKL:s utsagor existerar naturligtvis också 

en ambition att korrekt spegla de faktiska förhållandena. Utifrån såväl syfte som ambition är det 

naturligtvis viktigt att finna en adekvat definition av organisationen Kommunförbundet/SKL. 

Eftersom medlemmarna i Kommunförbundet/SKL utgörs av kommuner och landsting, som enligt 

definitionen ovan är offentligrättsligt reglerade och offentligt finansierade enheter, så skulle det kunna 

finnas ett värde i att argumentera för att i denna studie definiera Kommunförbundet/SKL som en 

offentlig arbetsgivarorganisation. Jag menar dock att en definition av Kommunförbundet/SKL såsom 

varande företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet fungerar bättre med hänsyn tagen till både 

syfte och den övergripande ambitionen. Den förstnämnda definitionen som talar om 

Kommunförbundet/SKL som en offentlig organisation är missvisande utifrån det faktiska förhållandet 

att Kommunförbundet/SKL är en privat förening. Här fungerar den sistnämnda definitionen bättre.  

Även om jag skulle ta fasta på beskrivningarna av Kommunförbundet/SKL som ”i viss mån” 

offentligrättslig eller ”halvofficiell” och utifrån detta förespråka en användning av den förstnämnda 

definitionen så menar jag att detta ändå inte skulle tillföra något ytterligare utifrån studiens syfte. För 

att kunna genomföra en beskrivande och kritisk idéanalys av Kommunförbundet/SKL:s utsagor genom 

att dessa ställs mot den normativa uppfattningen om att det är något särskilt med den offentliga sektorn 

och den offentliga sektorns arbetsgivare är definitionen av Kommunförbundet/SKL som företrädare 

för det offentliga arbetsgivarskapet fullgod. Genom att definiera Kommunförbundet/SKL på detta sätt 

kan vi svara på frågan om vi anser det vara rimligt att en företrädare för det offentliga 

arbetsgivarskapet uttrycker sig på ett visst sätt. Om vi exempelvis i det empiriska materialet finner 

stöd för att påstå att Kommunförbundet/SKL kan liknas vid en ”branschorganisation inom 

näringslivet” kan detta kritiseras utifrån den normativa utgångspunkt som ligger till grund för 

analysen.  

Följande särskilda betingelser är viktiga att uppmärksamma då vi i det kommande underkastar 

Kommunförbundet/SKL:s texter en granskning: 

 

- Kommunförbundet/SKL:s medlemmar (kommuner och landsting) är delar av den offentliga 

sektorn. Verksamheterna i offentlig sektor är offentligt finansierade. 

Kommunförbundet/SKL:s verksamhet finansieras i sin tur av medlemsavgifter från 

kommuner, landsting och regioner.
70

  

- Kommunförbundet/SKL är i formell mening en politisk-demokratiskt styrd organisation.
71

 På 

SKL: s egen hemsida beskrivs organisationen som en politisk organisation.
72

 Det högsta 

beslutande organet både i det dåvarande Kommunförbundet och i SKL är förbundskongressen 

där kongressombuden utgörs av förtroendevalda kommun- och landstingspolitiker. År 1999 

var antalet kongressombud i Kommunförbundet 401 stycken.
73

 SKL:s kongressombud är 451 

till antalet.
74

 Även förbundsstyrelsen består av förtroendevalda politiker som valts av 

förbundskongressen och förbundsstyrelsens ordförande är också förbundets ordförande. 

Eftersom det är partipolitiken som ligger till grund för tillsättandet av ledamöter i både 

                                                             
70

 I inriktningsdokumentet Kommunen, medborgaren och framtiden. Inriktningen av Svenska Kommunförbundets 

verksamhet för kongressperioden 2003-2007 sägs följande på sida 6: ”Varje medlem ska varje år erlägga en 

förbundsavgift. Avgiftsunderlaget bygger på skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Förbundsavgiftens 

storlek bestäms för varje år av förbundets styrelse inom en av kongressen fastställd ram.” Se också nuvarande 

formulering i stadgarna för SKL, punkt 9. Se appendix (7.3). Ahrne och Brunsson (2001) skriver följande 

angående medlemsavgiften för dåvarande Kommunförbundet: ”Kommunförbundets verksamhet finansieras i sin 

helhet av medlemskommunerna som betalar olika mycket. Från början baserades avgifterna på städernas 

invånarantal. Numera är det fråga om skattebasen.” Ahrne och Brunsson 2001, s. 29.  
71

 I stadgarna fastställs förbundsstyrelsens uppgifter enligt följande: ”Styrelsen leder förbundets verksamhet samt 

svarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter.” Se stadgarna för SKL, punkt 

6. Se appendix (7.3). Styrelsen väljs av valkongressen. Samtidigt finns ett förbundskansli med anställd personal 

som inte är politiskt tillsatta. Förbundskansliet leds av en verkställande direktör som utses av styrelsen.  
72

  ”Det är politikerna i kommun- och landstingsfullmäktige som utser ledamöter till SKL:s kongress. 

Kongressen har alltså samma politiska majoritet som i kommuner och landsting.” Se 

http://www.skl.se/om_skl/en_politisk_organisation. Hämtad 2013-07-02. 
73

 Gustafsson, A 1999, s. 321. 
74

 Hämtad 2013-08-11 på: www.skl.se/om_skl/kongress 

http://www.skl.se/om_skl/en_politisk_organisation
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kongress och styrelse är Kommunförbundet/SKL en del av den formella politisk-demokratiska 

processen. 

 

För att sammanfatta: Utgångspunkten för den kommande analysen är en definition av 

Kommunförbundet/SKL som företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. Följande två betingelser 

ska också understrykas:  

 

1. Verksamheten hos Kommunförbundet/SKL finansieras av kommuner och landsting.  

2. Genom sin organisatoriska uppbyggnad är Kommunförbundet/SKL en del av kommun- och 

landstingspolitiken och därmed den politisk-demokratiska processen. Till yttermera visso 

beskriver organisationen sig själv som en politisk organisation. 

 

Det är mot både definitionen och betingelserna som Kommunförbundet/SKL:s utsagor kommer att 

prövas. Metoden för att åstadkomma detta är den beskrivande och kritiska idéanalysen. 
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3 STUDIENS UPPLÄGGNING 

3.1 BESKRIVANDE OCH KRITISK IDÉANALYS 
 

Denna studie har titeln ”Kommunförbundet/SKL – med egna ord”. Med detta markeras det faktum att 

undersökningen inriktas på textburna framställningar; ord. I förgrunden står idéer och föreställningar 

uttryckta av Kommunförbundet/SKL. Dessa uttryck skulle kunna sägas representera ett utsnitt av vår 

tids arbetsgivarpolitiska ideologi. Idéer och åsikter uttryckta i text är viktiga för samhällsvetenskapen 

att analysera. Vi har lyckats med det idéanalytiska arbetet om vi tack vare analysen kan få en större 

kunskap om vilka regler och normer som anses riktiga och legitima i ett visst samhälle eller en viss 

social gruppering. Det är denna kunskap som idéanalysen enligt min mening har störst möjlighet att 

åskådliggöra. Det är också det som är syftet med användningen av idéanalysen i den föreliggande 

framställningen. Att låta de studerade texterna säga något om vår samtid.
75

 

Ludvig Beckman argumenterar i Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och 

idéer för att en idéanalys kan användas på tre sätt beroende på vad som är syftet med undersökningen; 

idéanalysen kan vara beskrivande, förklarande samt vara utformad som en idékritik (i syfte att ta 

ställning).
76

   

Med hänvisning till Beckmans resonemang ska denna studie ses som en beskrivande idéanalys. 

Eftersom fokus är riktat på idéer producerade av en särskild aktör, Kommunförbundet/SKL, är studien 

till sin utformning också aktörscentrerad.
77

 

Syftet med den beskrivande idéanalysen är att möjliggöra tolkningar och att dra slutsatser från de 

texter som studerats. Enligt Beckman utgörs det vetenskapliga värdet i en beskrivande idéanalys av att 

forskaren klargör och öppet deklarerar vilka ”glasögon” han eller hon är utrustad med, genom vilka 

materialet betraktas.
78 

Utifrån det valda perspektivet och förhållningssättet kommer slutsatser att kunna 

dras om de texter som analyseras, slutsatser som kanske inte hade varit självklara att dra forskarens 

förhållningssätt förutan. Förhoppningen är att den beskrivande idéanalysen kan blottlägga åsikter och 

ståndpunkter och därmed också tillföra ny och värdefull kunskap 

De idéer och åsikter som Kommunförbundet/SKL uttrycker i det urval av texter som studeras i 

undersökning analyseras mot bakgrund av föreställningen om och definitionen av 

Kommunförbundet/SKL som företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. 

Denna studie anlägger ett kritiskt perspektiv i tolkning och analys. På ett sätt går det att betrakta 

detta perspektiv som synonymt med de ”glasögon” genom vilka studiens empiriska material granskas.  

Det kritiska förhållningssättet i studien hämtar sin utgångspunkt från det normativa ställningstagande 

som jag gör beträffande uppfattningen att offentliga organisationer rimligen bör ses som kvalitativt 

annorlunda än privata organisationer.  

Läsningen av Kommunförbundet/SKL:s texter genomförs också mot bakgrund av de iakttagelser 

som gjorts av de samhällsforskare vilka kritiskt kommenterat den offentliga sektorns reformering. 

Kritiken har, som tidigare beskrivits, gått ut på att reformerna av den offentliga sektorn dels alltför 

ensidigt har tagit hänsyn till ekonomiska värden, dels inneburit ett osynliggörande av den offentliga 

sektorns personal.   

 

 

 

                                                             
75

 Jag kommer inte ägna något vidare utrymme åt att diskutera vad som i störst utsträckning kan antas orsaka 

politisk förändring. Politiska idéer är viktiga men leder inte allena till politiska beslut. Ibland är det tvärtom långt 

från ord till handling. Ulla Ekström von Essen har uttryckt sin syn på idéer och politisk förändring på följande 

sätt: ”Min uppfattning är att idéer är betydelsefulla för att förstå politiska processer. Även om politiska 

förändringar är relaterade till strukturella omständigheter, ekonomiska konjunkturer och tekniska innovationer, 

spelar även de idéer som formuleras för att skapa den förändring man tror är möjlig en viktig roll.” Ekström von 

Essen 2003, s. 23. 
76

 Beckman 2005, s. 14. 
77

 Se Beckman 2005, s. 17-19 för en diskussion om skillnaden mellan idé- och aktörscentrerade studier. 
78

 Ibid., s. 49-51. 
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Ulla Ekström von Essen har i avhandlingen Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om 

lokalsamhället 1939-1952 utgått från Sven-Eric Liedmans begreppsapparat manifesta och latenta 

ideologier och funnit den fruktbar vid sin analys av de manifest uttryckta ideologierna i ”cirkulär, 

broschyrer, handböcker och korrespondens”.
79

 

I Surdeg - En personlig bok om idéer och ideologier diskuterar Liedman sin uppdelning av 

manifesta och latenta ideologier.
80

  

För att använda Liedmans terminologi skulle innehållet i de dokument och skrifter som används i 

den kommande undersökningen betraktas som de manifest uttryckta ideologierna, de som utgör ”de 

klart formulerade, de betonade och understrukna idéerna och föreställningarna”
81

. Den beskrivande 

idéanalysen är en metod bland flera andra som kan användas för att tolka och analysera dessa 

manifesta uttryck. Vi kan dock gå ett steg längre, eller snarare kliva ned lite djupare, inunder det som 

anses vara självklart och oproblematiskt. 

Det som inte uttrycks öppet, utan istället bara förutsätts och tas för givet är hos Liedman liktydigt 

med de latenta ideologierna. Att ifrågasätta och kritiskt granska blir då ett sätt att lyfta upp de latenta 

ideologierna till ytan. Ambitionen måste bli att försöka kartlägga vilka de föreställningar och frågor är 

som det anses råda en sådan stor enighet kring att dessa inte behöver artikuleras och uttryckas 

manifest. Innan det manifesta ställningstagandet har gjorts har en mängd latenta ställningstaganden 

redan gjorts; de latenta ställningstagandena är en förutsättning för det som står manifest uttryckt svart 

på vitt.  

Det finns en ambition att denna studies granskning av valda delar av Kommunförbundet/SKL:s 

dokument och skrifter ska göra latenta arbetsgivarideologier manifesta.  

I Carin Ulander-Wänmans rapport från IFAU utgår tolkning och analys från ett arbetstagar-

perspektiv.
82

 Ett sådant förhållningssätt är, menar jag, synnerligen intressant eftersom att det kan 

betraktas som ett sätt att blottlägga och ifrågasätta för-givet-tagna maktförhållanden. Därför kommer 

denna studie att i argumentation och tolkning utgå från ett arbetstagarperspektiv.  

 Nog så viktigt är också att framställningen utformas så att den ger en rättvisande bild av det som 

studeras, i det här fallet arbetsgivarorganisationen Kommunförbundet/SKL:s idéer. För att undvika att 

bli en ”felfinnare”
83

 måste den seriösa idékritikern vinnlägga sig om att visa sig ”generös mot den 

uppfattning som skall kritiseras. Generositetsprincipen innebär att vi anstränger oss för att ge en så 

rimlig och tilltalande bild som möjligt av den position vi vill kritisera.”
84

 I detta ligger, menar jag, 

bland annat att motivera val av avgränsning och material samt också en strävan efter att ställa 

texternas budskap i ett kontextuellt sammanhang.  

För att sammanfatta: denna studie av ett urval texter med Kommunförbundet/SKL som avsändare 

syftar till att beskriva och tolka dessa texter, samt kritiskt granska olika utsagor genom att dessa 

utsagor prövas dels mot vår definition av Kommunförbundet/SKL som företrädare för det offentliga 

arbetsgivarskapet, dels mot det normativa påståendet som hävdar att det är något särskilt med den 

offentliga sektorn och därmed också något särskilt med den offentliga sektorns arbetsgivare. 

 

3.2  AVGRÄNSNING 

3.2.1 VARFÖR AVGRÄNSA TILL KOMMUNFÖRBUNDET/SKL? 
 

Jag menar att det är angeläget att få mer kunskap om hur Kommunförbundet/SKL uttryckt sig i sin roll 

som arbetsgivarorganisation, med tanke på kommunerna som arbetsgivare inom socialtjänst, 

äldreomsorg och omsorg till personer med funktionshinder. För att få en bild av det offentliga 

arbetsgivarskapet är det, utifrån vad som är möjligt att utföra inom ramen för denna studie, fullt 

tillräckligt med att för perioden innan 2007 ”endast” behandla Kommunförbundets 
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inriktningsdokument och inte Landstingsförbundets. Projektet till vilket rapporten hör fokuserar på 

den kommunala arbetsgivarrollen, varför Kommunförbundet inledningsvis valdes som studieobjekt. 

Efter hand gjordes bedömningen att det skulle vara fruktbart att undersökningen fokuserade ett mer 

nutida perspektiv. Därmed kom studieobjektet att även omfatta dagens SKL. 

 

3.2.2 VARFÖR AVGRÄNSA TILL 1999-2016? 
 

Den valda tidsperioden för analysen av inriktningsdokumenten sträcker sig av praktiska skäl från 1999 

och fram till sista året för SKL:s innevarande kongressperiod, 2016. Att analysen startar vid just 1999 

motiveras enbart av skälet att en studie måste ta sin början vid någon tidpunkt. Inledningsvis fanns en 

ambition att utsträcka studien längre i tidsmässigt hänseende, exempelvis genom att låta startpunkten 

för analysen vara omkring 1968 då Kommunförbundet och Stadsförbundet gick samman.  Genom att 

analysen ändå omfattar fyra kongressperioder hävdar jag att en tillräckligt god bild ges för att det ska 

vara möjligt att i denna explorativa studie dra vissa slutsatser om Kommunförbundet/SKL:s nuvarande 

självbild som arbetsgivarorganisation.  

 

3.2.3 URVALSPROCESS FÖR DET EMPIRISKA MATERIALET 
 
Två sorters material används i denna rapport för att genomföra de analytiska momenten; dels sådant 

material som i stor utsträckning går att härleda till Kommunförbundet/SKL:s beslutsorgan, såsom 

förbundsstyrelsen och förbundskongressen (de fyra inriktningsdokumenten
85

), dels sådant material 

som är delar av SKL:s mer publika idéproduktion (rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner 

och landsting. Fakta och analys). 

En aspekt som styrde arbetet med att samla in de fyra inriktningsdokumenten var en strävan att 

dokumenten skulle vara likartade i så måtto att de alla skulle ha framlagts för och beslutats av 

kongressen, för att sedan slutligt ha fastställts av styrelsen i enlighet med kongressens beslut. För att 

nå denna överensstämmelse i materialet kom anskaffandet av inriktningsdokumenten att ske på olika 

sätt. De två inriktningsdokument som omfattar kongressperioderna 1999-2003 respektive 2007-2011 

tillsändes mig via mail efter kontakt med SKL:s kansli. Det inriktningsdokument som omfattar 

kongressperioden 2003-2007 fanns i Kommunförbundet/SKL:s arkiv vid Centrum för 

Näringslivshistoria. På SKL:s hemsida finns det inriktningsdokument som gäller för SKL:s 

innevarande kongressperiod (2012-2016) att ladda ned eller beställa.
86

  

På databasen www.libris.kb.se
87

 genomfördes en litteratursökning på förlag (Sveriges Kommuner 

och Landsting) och boktitel (ordet arbetsgivar*) för att finna relevant material producerat av SKL 

riktat till en bredare publik än vad som gäller för inriktningsdokumenten.
88

 Denna sökning gav upphov 

till 12 träffar
89

 varav 6 stycken valdes ut.
90

 Dessa var enligt följande: 

                                                             
85
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Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2006 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2007 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2008 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2010 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2011 

Förtroendevald och arbetsgivare – ansvar, mod och möjligheter
91

 

 

3.3 KÄLLKRITISK DISKUSSION 
 

Visst utrymme bör ägnas åt att kommentera några källkritiska aspekter, vilka är viktiga att beakta i 

arbetet med det material som ligger till grund för analys och tolkning.
 
Jag bygger denna diskussion på 

det resonemang som Knut Kjeldstadli för om källkritik och källgranskning, vilket jag har funnit vara 

användbart i detta sammanhang.
92

  

När vi har funnit och daterat de källor vi vill använda ska vi bland annat ta reda på vem som är 

avsändare/upphovsman och vilket syfte denne har med materialet i fråga.
93

 Den övergripande frågan 

som vi behöver finna svaret på är: hur ska det valda materialet förstås och betraktas 

De dokument och texter som används i denna framställnings empiriska del analyseras utifrån 

insikten att materialet är producerat av en företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. 

De två första inriktningsdokumenten som producerades 1999 respektive 2003 representerar 

Kommunförbundet. Beträffande de två övriga inriktningsdokumenten samt rapportserien 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys står SKL som avsändare. När det 

gäller den sistnämnda rapportserien är det också tydligt att det är arbetsgivarpolitiska avdelningen vid 

SKL:s förbundskansli som är avsändare, vilket bland annat framgår av förorden till skrifterna i denna 

rapportserie. 

 

3.3.1 INRIKTNINGSDOKUMENTEN 
 

Både vad gällde Kommunförbundet och det nuvarande SKL ska förbundsstyrelsen till varje ordinarie 

kongress lägga fram sitt förslag till inriktning av verksamheten avseende nästkommande 

kongressperiod.  Förslaget behandlas vid den ordinarie kongressen och fastställs sedan slutligt av 

förbundsstyrelsen.
 94

  

De inriktningsdokument som här analyseras är fyra till antalet och omfattar tillsammans perioden 

1999-2016. Det första inriktningsdokumentet omfattande 1999-2003 kommer fortsättningsvis att 

kallas ”Inriktningsdokument 1”. Följaktligen kallas inriktningsdokumentet omfattande 2003-2007 för 

                                                                                                                                                                                              
Arbetslivsinriktad rehabilitering : arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i kommuner, 

landsting och företag. 
91

 I Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2007 finns en kort sammanfattning av 

skriften Förtroendevald och arbetsgivare – ansvar, mod och möjligheter. Det sammanfattande avsnittet heter 

Förtroendevald och arbetsgivare.  Jag kommer att använda mig av detta sammanfattande avsnitt istället för hela 

skriften. Därför finns inte skriften Förtroendevald och arbetsgivare – ansvar, mod och möjligheter med i den 

källkritiska diskussionen (3.3).  Eftersom denna skrift används indirekt kan det ändå vara på sin plats att ge lite 

information om den. Skriften är publicerad 2006 och utgiven av SKL tillsammans med Kommentus Förlag. Den 

är en sammanfattning av ett kommunprojekt som genomfördes i Kommunförbundets regi åren 2003-2006. 

Projektet och skriften behandlar olika aspekter av kommunalpolitikernas roll som arbetsgivare. Texten är i 

huvudsak en intervjubok där både politiker och tjänstemän får komma till tals. Förordet är författat av ordförande 

i SKL:s gemensamma förhandlingsdelegation. Denna skrift kan på samma sätt som gäller för hela rapportserien 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys ses som en produkt av 

Kommunförbundet/SKL:s förbundskansli. 
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sedan slutligt fastställda av styrelsen. 
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”Inriktningsdokumentet 2”, inriktningsdokumentet omfattande 2007-2011 för ”Inriktningsdokument 

3” och inriktningsdokumentet omfattande kongressperioden 2012-2016 för ”Inriktningsdokument 4”.  

Analysen av dessa dokument möjliggör att vi kan dra vissa slutsatser rörande 

Kommunförbundet/SKL:s självbild i rollen som företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet under 

denna tidsperiod. Tore Ivarsson valde att i 40 år med Kommunförbundet använda sig av förbundets 

verksamhetsberättelser för att skapa sig en bild av vilka sakfrågor som förbundet prioriterat vid olika 

tillfällen. Han skriver: ”En bild av förbundets successivt ändrade inriktning på verksamheten kan man 

få genom att studera vilka avsnitt som har fått inleda verksamhetsberättelserna.”
95

 På liknande sätt är 

det, menar jag, möjligt att använda förbundets inriktningsdokument för att få en översiktlig bild av 

målsättningar och ambitioner med förbundets verksamhet för de olika kongressperioderna. 

I två av inriktningsdokumenten finns i inledningsavsnitten formuleringar som är vägledande för att 

skapa en förståelse över hur dessa inriktningsdokument ska betraktas. Här anges att i 

inriktningsdokumenten ”linjeras huvuddragen” i de uppgifter som förbundet för den kommande 

kongressperioden har att slå vakt om. Inriktningsdokumenten, får vi vidare veta, har funktionen av en 

”övergripande riktningsangivelse”.
96

 Inriktningsdokumenten ger en bild av vad organisationen 

officiellt och explicit vill och önskar uppnå för den kommande perioden. Utifrån dessa målsättningar 

formas ofta olika projekt och särskilda insatser, nya avdelningar och sektioner bildas, andra 

omorganiseras eller läggs ned.  

Inriktningsdokumenten har alltså lagts fram för förbundskongressen och därefter slutligt fastställts 

av förbundsstyrelsen. Det som uttrycks i dessa texter kan följaktligen i hög grad sägas representera 

Kommunförbundet/SKL:s åsikter i olika frågor. Eftersom dessa texter är kongress- och 

styrelserelaterat material kan vi också välja att se dem som i hög grad representerande förbundet i dess 

roll som politiskt styrd organisation. 

Varje inriktningsdokuments innehållsförteckning och totala sidantal redovisas i appendix (7.1). 

(Värt att kommentera är att formatet på inriktningsdokument 3 skiljer sig från de övriga, i det att detta 

innehåller färre antal sidor och är mer fåordigt. 

  

   

3.3.2 RAPPORTSERIEN ”ARBETSGIVARPERSPEKTIV PÅ KOMMUNER OCH LANDSTING. FAKTA 

OCH ANALYS”. 
 

År 2005 bildades avdelningen för arbetsgivarpolitik vid det gemensamma förbundskansliet för 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
97

 Denna avdelning står bakom rapportserien 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys, vars första skrift är daterad 

2006.
 98

 Detta material kan sägas uttrycka de ståndpunkter och målsättningar som finns formulerade i 

de olika inriktningsdokumenten. På så sätt finns det en tydlig koppling mellan inriktningsdokumenten 

och de publicerade skrifterna. 

Det är väsentligt att påpeka att tillkomsten av rapportserien ska ses mot bakgrund av att SKL ansåg 

att bilden som fanns av kommun- och landstingssektorn inte sällan var negativt färgad:  

 
Tyvärr är den bild som målas upp av arbeten i kommuner och landsting ofta ganska dyster. 

Något vi och våra medlemmar [kommuner och landsting] sällan känner igen oss i.
99

  

 

Det går följaktligen att betrakta denna rapportserie som ett uttryck för en vilja hos SKL att ta 

kommando över debatt och problemformulering i arbetsgivarfrågor. Genom rapportserien vill SKL 
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”skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor.”
100

 SKL beskriver 

också rapportserien som ”en kommunikationskanal mot media, regering, riksdag, myndigheter med 

flera intresserade.”
101

 Utifrån detta kan vi sluta oss till att dessa skrifter är framtagna för att förmedla 

en bild av vad SKL står för.  

Valet av rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys innebär 

också en viss enhetlighet i det empiriska materialet. Varje rapport ingår i en sammanhängande serie 

vilket skänker läsaren av alla rapporter en helhetsbild av SKL:s syn på arbetsgivarfrågor. Det går 

ganska lätt därmed att fastställa vilka områden och frågor som organisationen har tyckt varit 

intressanta och högprioriterade. 
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4 ANALYS AV KOMMUNFÖRBUNDET/SKL:S 

INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR TIDSPERIODEN 1999-2016 

SAMT RAPPORTSERIEN ”ARBETSGIVARPERSPEKTIV PÅ 

KOMMUNER OCH LANDSTING. FAKTA OCH ANALYS”. 
 

I den kommande analysen förekommer både beteckningarna ”Kommunförbundet/SKL” och ”SKL”. 

De fyra inriktningsdokument som analyseras omfattar en period som sträcker sig från 1999 och fram 

till 2012/2016. De två första inriktningsdokumenten har Kommunförbundet som avsändare medan 

SKL står som avsändare för de två sista. Jag kommer därför i denna analysdel använda mig av  

beteckningen ”Kommunförbundet/SKL”. Användandet av detta sammanhållande begrepp görs av 

praktiska skäl för att underlätta genomförandet av denna analys. I den analysdel som behandlar 

rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys kommer 

beteckningen ”SKL” användas. 

 

4.1 INRIKTNINGSDOKUMENTEN 
 
Utgångspunkten i denna undersökning är att studera Kommunförbundet/SKL utifrån dess roll som 

företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. Ett viktigt antagande är att förbundets samlade 

agerande inom alla de olika områden som förbundet intressebevakar, i högre eller lägre grad, har 

betydelse för de anställda i kommuner och landsting. Ur arbetstagarperspektiv är det därför inte rimligt 

att endast studera just de avsnitt i Kommunförbundet/SKL:s texter som uttryckligen behandlar 

förbundets arbetsgivarintresse. Därför är analysen av inriktningsdokumenten uppdelad i två delar.
102

  

Den första delen (4.1.1) syftar till att spåra om och i så fall hur diskussionen i 

inriktningsdokumenten mer generellt behandlar och diskuterar frågor om de anställda i kommuner och 

landsting. Finns det i de avsnitt i inriktningsdokumenten som enligt min bedömning inte uttryckligen 

har en anknytning till förbundets roll som arbetsgivarorganisation diskussioner som ändå visar på en 

insikt om de anställdas betydelse för verksamheten och som relaterar andra mer övergripande frågor 

till ett arbetstagarperspektiv?  

Den andra delen (4.1.2) har avgränsats till att omfatta endast de avsnitt i inriktningsdokumenten 

som enligt min bedömning är de som uttryckligen behandlar frågor som rör förbundets roll som 

arbetsgivarorganisation (varje inriktningsdokument innehåller ett avsnitt som mer specifikt handlar om 

personal- och arbetsgivarfrågor.) På vilka sätt argumenterar förbundet då texterna uttryckligen rör 

frågor som behandlar förbundets arbetsgivarroll?  

 

4.1.1 HUR DISKUTERAS PERSONAL- OCH ARBETSGIVARFRÅGOR I INRIKTNINGSDOKUMENTEN 

GENERELLT? 
 

Allmänna iakttagelser 
 

I de avsnitt i inriktningsdokumenten som inte specifikt behandlar Kommunförbundet/SKL:s 

arbetsgivarroll förekommer på en del ställen formuleringar och resonemang som på olika sätt kommer 

in på personal - och arbetsgivarfrågor. Dessa formuleringar återfinns oftast i samband med teman som 

gäller jämställdhet, mångfald och kommunal ekonomi. I frågan om skolan lyfts lärarna fram som en 
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yrkesgrupp som förbundet vill prioritera. Enstaka formuleringar förekommer om personal i 

äldreomsorg och sjukvård, men dessa är inte lika vanliga.  

Utan att göra anspråk på att det följande ska ses som en heltäckande redogörelse följer några citat 

som visar på formuleringar där Kommunförbundet/SKL på olika sätt berör personal- och 

arbetsgivarfrågor i avsnitt av skiftande ämnesmässig inriktning.  

I inriktningsdokument 1 finns i avsnittet Jämställdhet från grunden följande formulering: 
 

Kommunerna är landets största kvinnoarbetsgivare. Som arbetsgivare har kommunerna ett 

viktigt ansvar för att motverka osakliga löneskillnader. […] Arbetsgivaransvaret för 

jämställdheten inrymmer emellertid också uppgiften att utforma arbetsvillkoren så att 

arbetstagarna får större möjligheter att leva ett jämställt liv.
103

 (Inriktningsdokument 1) 

 

Det finns i formuleringarna i detta avsnitt en insikt om betydelsen av kommunernas 

jämställdhetsarbete och att kommunerna som arbetsgivare har möjlighet att påverka 

jämställdhetsarbetet i positiv riktning.
104

 

I avsnittet Kommunerna och pengarna i inriktningsdokument 2 påpekas att: 

 
[k]ommunernas verksamhet är personalintensiv. Att rekrytera kompetent arbetskraft 

kommer att sätta press på den kommunala ekonomin. Kommunernas ekonomi måste därför 

vara i sådant skick att de kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö. En 

uppvärdering av de kvinnodominerade kommunala yrkesgrupperna är önskvärd också ur ett 

jämställdhetsperspektiv.
105

 (Inriktningsdokument 2) 

 

Även här är alltså frågan om att verka för ökad jämställdhet något som lyfts fram. Följaktligen går det 

att se att Kommunförbundet/SKL kopplar ihop frågan om arbetsgivarintresset med 

jämställdhetsarbete. 

Det förekommer också formuleringar som betonar vikten av det i arbetsgivaransvaret ska ligga en 

strävan efter att motverka diskriminering i arbetslivet, och att det är viktigt att uppmuntra till en ökad 

mångfald på arbetsmarknaden. Integration ska befrämjas och här menar Kommunförbundet/SKL att 

den kommunala verksamheten 

 
bör föregå med gott exempel. Som arbetsgivare kan kommunerna skapa förebilder för barn, 

ungdomar och arbetslösa och visa på de fördelar som en mångkulturell arbetsmiljö medför. 

[…] De som står utanför arbetsmarknaden utgör en betydande arbetskraftsresurs som 

kommunerna inte har råd att avstå ifrån, bl.a. med tanke på problemen inom 

personalförsörjningen. […] Under den gångna kongressperioden har Kommunförbundet 

arbetat tillsammans med kommunerna med att synliggöra och konkretisera brister i 

jämställdheten. Tonvikten har legat på jämställdhetsarbete ur ett brukarperspektiv. 

Ambitionen för kommande kongressperiod är att i högre grad fokusera på 

jämställdhetsfrågor ur ett kommunalt arbetsgivarperspektiv. 
106

 (Inriktningsdokument 2) 

 

Medlemmarnas [kommunerna och landstingen] ansvar i rollen som arbetsgivare för 

funktionshindrade personer är […] viktig.
107

  (Inriktningsdokument 4) 

 

De två sista meningarna i citatet hämtat från inriktningsdokument 2 är särskilt intressanta enligt min 

mening. Kommunförbundet/SKL visar här att fokus ska öka på jämställdhetsfrågor ur ett 

arbetsgivarperspektiv. Hur ska detta tolkas? Kan vi här måhända skönja en ökad aktivitet då det gäller 

arbetsgivarfrågor? 
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Det är möjligt att konstatera att det finns en personalgrupp som Kommunförbundet/SKL 

återkommande i inriktningsdokumenten lyfter fram och explicit diskuterar; denna grupp är lärarna. Jag 

menar att det är den grupp som organisationen tydligast vill framhålla och rikta särskilda insatser till. I 

inriktningsdokument 1 talas det i avsnittet Skolan exempelvis om hur olika karriärvägar ska 

uppmuntra ”den som tar ansvar och utvecklar skolans arbetsformer.”
108

 I inriktningsdokument 4 finns 

ett avsnitt med rubriken Eleverna ska ha de bästa lärarna. Avsnittet avslutas med ett antal 

inriktningsmål som på olika sätt visar att läraryrket ges en prioriterad ställning av 

Kommunförbundet/SKL.
109

 I inriktningsdokument 2 finns en formulering i avsnittet Kommunerna och 

det livslånga lärandet som måste sägas gå tämligen långt då det gäller att tala om delaktighet och 

inflytande i arbetslivet. Återigen är det alltså lärarna som fokuseras: 

 
Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar för att arbetsplatserna organiseras så att 

enskilda individers kunskap och förmåga tas tillvara och att deras engagemang och intresse 

för utveckling ges utrymme och stimulans. Att kommunerna står inför betydande 

personalrekryteringsbehov gör detta än mer angeläget.
110

 (Inriktningsdokument 2) 
 

Här tolkar jag det som att ”enskilda individer” är liktydigt med lärare.  

Bortsett från lärarna som den yrkesgrupp som lyfts fram är det, enligt min tolkning, mycket lite i 

övrigt som sägs i inriktningsdokumenten om de anställda i välfärdstjänstesektorerna. Äldreomsorgens 

verksamhet diskuteras i avsnittet Kommunerna och de äldre i inriktningsdokument 2. 

Kommunförbundet/SKL konstaterar att det råder brist på ekonomiska resurser i såväl kommuner som 

landsting och för den kommande tioårsperioden ser förbundet ingen ljusning i sikte ”då behoven av 

stöd till de äldre ökar samtidigt som det kommer att krävas betydande insatser för att höja personalens 

kompetens och erbjuda attraktiva arbetsvillkor.”
111

 I samma avsnitt konstaterar 

Kommunförbundet/SKL att alltför få som arbetar i kommunal vård och omsorg har någon 

omvårdnadsutbildning. Grundutbildningen till yrken i vård och omsorg måste därför göras mer 

attraktiv menar Kommunförbundet/SKL, och man vill också att resurser ska satsas på att införa någon 

form av vuxenutbildning som både ny personal och redan anställda ska ha möjlighet att kunna gå.
112

 

I en bilaga till inriktningsdokument 4 finns en uppräkning av ett antal ”övriga uppdrag” som 

kongressen beslutat att styrelsen ska genomföra. Av särskild betydelse för de anställda i kommuner 

och landsting är, menar jag, att ”SKL ska uppmana regeringen att genomföra en översyn av ett 

lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet”.
113

  
 

Självstyrelse och lokal demokrati endast för medborgarna, inte för 

medarbetarna? 
 

Att Kommunförbundet/SKL driver frågan om kommunal självstyrelse är något som är ett ständigt 

återkommande och prioriterat sakområde i organisationens historia. Det är den frågan som mycket av 

organisationens identitet har varit och fortfarande är förknippad med. Formuleringar liknande de som 

finns i nedanstående stycke är ett återkommande inslag i inriktningsdokumenten: 

 
I Sverige är den kommunala självstyrelsen ett demokratiskt kulturarv med djupa historiska 

rötter. Genom självstyrelsen förenas människors ansvar och inflytande. […] Närheten till 

den verklighet som besluten rör ger människor möjligheter att överblicka och förstå även 

komplexa frågor och att delta i samtal om avvägningar och prioriteringar. […] 

Självstyrelsen ger förutsättningar att forma en effektiv verksamhet utifrån lokala och 

regionala förutsättningar.
114

 (Inriktningsdokument 2) 
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Med tanke på förbundets roll som arbetsgivarorganisation menar jag att det är angeläget att undersöka 

om det talas om självstyrelse för de anställda. Finns det en insikt om att medborgarbegreppet också 

omfattar de egna medarbetarna? Den frågan vägleder den kommande diskussionen.  

I inriktningsdokument 1 finns en formulering som jag finner svår att entydigt fastställa betydelsen 

av. Vilka är det som avses? Det sägs nämligen att förbundet ska verka för att ”de som deltar i den 

kommunala verksamheten får tillgång till kunskap, utbildning och stöd så att de kan sätta sig in i och 

behärska de uppgifter som följer med de medborgerliga uppdragen”.
115

 Här är det svårt att utröna om 

”de som deltar i den kommunala verksamheten” ska förstås som liktydigt med användarna/brukarna, 

politikerna eller de anställda. 

Mot bakgrund av det allmänna intrycket i inriktningsdokumenten vågar jag påstå att talet om det 

demokratiska och lokala självstyret som det är formulerat i texterna dock inte handlar om de anställda 

i de offentliga verksamheterna.
116

  

En vanlig tankekedja i inriktningsdokumenten är att ju mer decentraliserat och lokalt 

beslutsfattandet är, desto mer demokratiskt är det också. Som exempel på dylika påståenden lyfter jag 

ut följande formuleringar: 
 

Kommunalt självstyre stärker förutsättningarna för demokrati och välfärd. Genom lokalt 

och regionalt fattade beslut med ett tydligt medborgarperspektiv ökar den medborgerliga 

förankringen - det underlättar engagemang och påverkan. Närheten är vital för att bättre 

anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar, och på så sätt skapa en mer effektiv 

organisation.
117

 (Inriktningsdokument 3)  
 
Med den kommunala självstyrelsen läggs en stark grund för utvecklingen av den 

gemensamt finansierade välfärden. […] Självstyrelsen innebär att beslut ska fattas på den 

mest ändamålsenliga nivån, vilket stärker demokratin och ökar effektiviteten.
118

 

(Inriktningsdokument 4) 

 

I det första inriktningsdokumentet stadgas exempelvis att den lokala självstyrelsen är viktig ”både för 

demokratins och effektivitetens skull. Det är när medborgarna har något att besluta om som de bryr sig 

om att påverka och delta.”
 119

 Tolkningen blir att självstyrelsen och den lokala demokratin ska stärkas 

för att det anses gynna kommunen i dess roll som förmedlare av tjänster till medborgarna-som-

användare. Om budskapet istället vore riktat till de offentliganställda skulle formuleringar av 

nedanstående slag få en helt annan innebörd än vad de har: 

 
Kommunerna har ett viktigt ansvar för att stärka demokratin och medborgarnas deltagande 

i de offentliga angelägenheterna. När kommunala verksamheter omprövas och förändras är 

det inte bara ekonomi och effektivitet i snäv mening som är kriterierna på framgång. 

Utformningen måste också prövas från det demokratiska uppdragets utgångspunkter. Hur 

påverkar förändringar i verksamheten medborgarnas insyn och deltagande?
120

 

(Inriktningsdokument 1) 

 
De viktigaste målen när det gäller kommunernas inkomster måste vara dels att ge utrymme 

för självstyrelsen, så att medborgarna kan förverkliga sina önskemål om verksamhetens 

inriktning, dels att skapa en förutsägbarhet vad gäller resurser att disponera som motsvarar 

verksamheternas krav.
121

 (Inriktningsdokument 1) 

 

Min tolkning blir att medborgar-begreppet som det ovan formuleras inte gäller medborgarna då de 

arbetar med de offentliga angelägenheterna. Då insyn och deltagande i de offentliga verksamheterna 

är något som Kommunförbundet/SKL säger sig lägga vikt vid skulle, menar jag, ett sätt att uppnå detta 
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vara att diskutera sådana begrepp även utifrån de anställdas perspektiv. Formuleringar som visar på 

denna insikt lyser dock med sin frånvaro, inget kan tolkas som att det skulle vara eftersträvansvärt 

med ökat inflytande och självstyre i rollen medborgare - som - medarbetare. Frågeställningen ”hur 

påverkar förändringar i verksamheten medborgarnas insyn och deltagande” saknar ett 

medarbetarperspektiv.  

När det är brukarstyrelser och stadsdelsnämnder som i texten förs fram som exempel på hur olika 

kommuner försökt finna svar på det som ligger i linje med frågeställningen, så är detta ett tydligt 

exempel på att det uteslutande är kommunens relationer till omvärlden som fokuseras. Att kommuner 

och landsting också är arbetsplatser som byggs upp av interna relationer är en icke-fråga. 

 
De förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner har ansvar för att invånarna får de 

tjänster de har rätt till och för att utveckla och värna demokratin.
122

 (Inriktningsdokument 

4) 

 

Invånarna förstår jag som liktydigt med medborgarna som just användare/brukare/väljare och 

skattebetalare. De förtroendevaldas ansvar gäller således i första hand att leverera service till 

användarna av välfärdstjänsterna. 

Därmed är debatten om kommunalt självstyre och lokal demokrati stängd kring frågor om 

demokratisering av arbetslivet. Ingen koppling görs mellan kommunalt självstyre och lokal demokrati 

å den ena sidan och de anställda å den andra. Medborgarbegreppet syftar istället på ”väljaren”, 

”patienten” eller ”brukaren”.  

Talet om att värna självstyrelsen kan tolkas som att det gynnar Kommunförbundet/SKL:s 

arbetsgivarintresse. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan talet om den lokala självstyrelsen nämligen ses 

som ett sätt för arbetsgivaren att öka dennes möjligheter till delaktighet och inflytande. Kopplingen till 

de anställda lämnas därhän.  
 

Arbetsorganisatoriska lösningar - till nytta för vem? 
 

Som ett sätt att jämföra olika kommuner och landsting med varandra med avseende på hur väl resultat 

och mål uppnås använder sig Kommunförbundet/SKL av så kallade öppna jämförelser. Det är mot 

bakgrund av den stora vikt som förbundet lägger på begrepp som resultat, kvalitet och mätbarhet som 

införandet av dessa jämförelser som verktyg ska betraktas. 

Användandet av öppna och systematiska jämförelser uppmuntras även ned på arbetsenhets- och 

kommundelsnivå.
123

 Denna metod bör rimligen betraktas som ett slags styrsystem. Sammantaget 

förväntas användandet av dessa jämförelser ”stimulera till effektivisering av verksamheten och bidra 

till den politiska styrningen”.
124

 

Ingen diskussion förs i dessa sammanhang kring vad dessa jämförelser kan tänkas betyda för de 

anställda i de olika verksamheter som jämförs med varandra.
125

 Den adresserade målgruppen är istället 

brukaren/patienten/väljaren/kunden, vilket vi ser i följande citat hämtat från avsnittet Kommunerna 

och de äldre i inriktningsdokument 2: 

 
Insatser, resultat, kvalitet m.m. ska kunna följas ur patientens/brukarens perspektiv genom 

hela vårdkedjan […]
126

 (Inriktningsdokument 2) 

 

Syftet med jämförelserna är att dessa ska leda till en transparens som medverkar till ”att medborgarna 

kan ställa krav och själva välja.”
127

 Av detta följer kanske inte oväntat att en rubrik i 

inriktningsdokument 3 har givits namnet Medborgare och kund.
128

 Detta kundtänkande framgår med 

önskvärd tydlighet av följande citat hämtat från inriktningsdokument 4: 
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Med inspiration från de mest framgångsrika serviceföretagen, där kunden sätts i främsta 

rummet och där det förekommer kontinuerligt arbete för att eliminera brister i erbjudanden, 

bör sjukvården bättre organiseras och designas efter patientens behov och vårdkedjor.
129

 

(Inriktningsdokument 4) 

 

Under rubriken Olika utförare i välfärdsarbetet i inriktningsdokument 4 diskuteras frågor om kvalitet  

inom välfärdssektorn och effektivt utnyttjande av samhälleliga resurser. Ett längre resonemang som 

Kommunförbundet/SKL gör i detta avsnitt är här värt att återge i sin helhet. Kommunförbundet/SKL 

hävdar att: 

 
… också den enskildes kunskaper och erfarenheter bättre [behöver] tas tillvara för att 

utforma och producera lokala välfärdstjänster av god kvalitet. Brukarens och den anhöriges 

aktiva roll och konkreta samarbete med professionell personal i till exempel barnhälsovård, 

folkhälsa, sjukvård, skola, socialtjänst och äldreomsorg bidrar till högre effektivitet och 

lokalt utformade välfärdslösningar som sätter individens behov i centrum.
130

 

(Inriktningsdokument 4).  

  

Här räknas ett flertal verksamhetsområden upp av betydelse för förbundets arbetsgivarintresse. Den 

”professionella personalen” omnämns också som en aktör. Men min tolkning av ovanstående 

resonemang i dess helhet är att de aktörer som fokuseras är ”brukarna och de anhöriga”. ”Den 

enskilde” framträder i texten som liktydigt med den som använder välfärdstjänsterna. Det är dennes 

kunskaper och behov som ”ska sättas i centrum”. Så uppnås den ”högre effektivitet” som är det 

eftersträvansvärda målet för en välfärdstjänstesektor stadd i förändring i konkurrensens tid. 

När avsnittet Olika utförare i välfärdsarbetet sammanfattas är det tydligt att perspektivet är vänt 

mot medborgarna-som-brukare. Två av inriktningsmålen ser ut enligt följande: 

 
 

SKL ska stödja medlemmarnas arbete med att förbättra verksamhetens effektivitet, bland 

annat genom att utveckla resultatstyrning ur såväl ett brukar- som medborgarperspektiv. 

(Inriktningsdokument 4)  

 

SKL ska stödja medlemmarnas arbete med att utveckla innehåll i och former för att stärka 

brukarnas roll i produktionen av välfärdstjänster.
131

 (Inriktningsdokument 4) 

 

När äldreomsorgen specifikt diskuteras i inriktningsdokument 2 ser vi hur liknande tankegångar förs 

fram som de som tidigare redovisats: 

 
Socialtjänstens verksamhet för äldre ska präglas av respekt för den enskildes 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Detta förutsätter att omsorgs- och 

vårdinsatser utformas utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar. 

Grundläggande är en professionell och rättssäker behovsbedömning som i det dagliga 

arbetet uppmärksammar behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen. En 

god kvalitet förutsätter tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens samt ett 

tydligt och engagerat ledarskap.
132

 (Inriktningsdokument 2) 

 

Även här menar jag att uttrycket ”den enskilde” rimligen bör tolkas såsom varande en synonym för 

användaren/vårdtagaren/patienten. Det är dennes ”självbestämmande, integritet, trygghet och 

värdighet” som ska respekteras. För den personal som förväntas arbeta ”professionellt och rättssäkert” 

ges inga motsvarande utfästelser. Det enda som Kommunförbundet/SKL här yttrar beträffande 

personalen är att den måste vara tillräckligt kompetent för att kunna möta vårdtagarens ”individuella 

behov och förutsättningar.” 
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I inriktningsdokument 3 fastslås att ”kraven på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen [kommer] att 

fortsätta öka.”
133

 Orsakerna till detta är av två slag enligt Kommunförbundet/SKL. Dels kommer 

välutbildade och välinformerade medborgare ställa ökade krav på verksamhetens kvalitet och 

utförande, dels finns tendenser till en viss försämring av den allmänna folkhälsan beträffande i första 

hand olika vällevnadssjukdomar. Hur dessa ökade verksamhetskrav kan tänkas påverka de anställda 

inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen får vi dock inte veta.
134

  

När det talas om vikten av trygghet och säkerhet i vård, skola och omsorg är tendensen densamma, 

det är användarnas trygghet och säkerhet som diskuteras: 
 

Kraven på trygghet gäller också medlemmarnas [kommunernas och landstingens] 

kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. Vikten av patientsäkerhet och ett 

systematiskt arbete mot mobbing är exempel som allt oftare diskuteras.
135 

(Inriktningsdokument 3) 

 

Det är svårt att tolka resonemanget om förebyggande insatser mot mobbing på något annat sätt än att 

det gäller den mobbing i skolmiljö som drabbar elever. Således är det svårt att se denna diskussion 

såsom gällande det faktum att mobbing är ett stort arbetsmiljöproblem som drabbar många anställda i 

vård, skola och omsorg. Ingen specifik reflektion över förhållanden i arbetslivet finns i detta 

resonemang utan det handlar om vikten av att ”skapa en attraktiv livsmiljö”.
136

  

Begreppet folkhälsa används i en kapitelrubrik i inriktningsdokument 4. Inget i den efterföljande 

texten signalerar dock att det finns en insikt om att en god arbetsmiljö är en synnerligen viktig faktor 

för att upprätthålla en god folkhälsa. Folkhälsobegreppet så som det används här inkluderar inte frågan 

om de anställda och deras arbetsvillkor, utan det är istället hälsan för medborgarna-som-patienter som 

är viktig.
137

 På liknande sätt uppfattar jag diskussionen som förs i samma ämne i inriktningsdokument 

2 där det är medborgaren-som-brukare/skattebetalare som åsyftas.
138

 

Att patientperspektivet är närvarande kan åskådliggöras då Kommunförbundet/SKL talar om att i 

”arbetet med patientsäkerhet är nollvisionen vägledande”139 och att arbetet i vården i högre grad än 

tidigare ska ”anpassas efter patienternas behov.”
140

 Formuleringen att ”SKL ska verka för att ingen 

patient ska ådra sig sjukdom eller skador orsakade av vården”
141

 åtföljs inte av något uttalande som 

stadgar att inte heller någon anställd i vården ska ådra sig sjukdom eller skador i arbetet.
 142

 

Att de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö sannolikt påverkas då verksamheterna ska förena 

kraven på anpassning efter patienternas behov med ”höga krav på styrningen av vården”
 143

 diskuteras 

inte. De anställdas arbetsvillkor är i detta sammanhang en icke-fråga. 

Under rubriken Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten i inriktningsdokument 4 återfinns en 

formulering som inte går att tolka på något annat sätt än att personalens erfarenheter och kompetens 

bör tonas ned:  

 
Socialtjänstens utmaningar består framförallt av att dess kunskapsbas i alltför stor 

utsträckning utgörs av professionens erfarenheter i kombination med lagstiftning och 

riktlinjer för ärendehandläggning.
144

 (Inriktningsdokument 4) 

 

Inget av de nio inriktningsmålen som i inriktningsdokument 4 sammanfattar avsnittet En god folkhälsa 

och sjukvård säger något om de anställda i hälso- och sjukvården.
145
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Ett undantag från den annars så entydiga bilden av att personalen inte nämns i 

Kommunförbundet/SKL:s diskussioner är dock ett resonemang som kretsar kring ett 

informationsverktyg som heter Nationell eHälsa. Syftet med Nationell eHälsa är att det ska bidra till 

”att reformera och förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till 

gagn för individen, personalen och beslutsfattarna.”
146

 

 

Sammanfattning 
 

Vid diskussioner kring frågor om jämställdhet, integration och mångfald i inriktningsdokumenten 

återfinns inte sällan formuleringar som behandlar arbetsgivarrollen samt också konstateranden att 

denna roll medför ett ansvar att exempelvis verka för ett aktivt jämställdhetsarbete i kommunerna. 

Formuleringarna är dock ofta väldigt allmänt hållna och innehåller få förslag på exempelvis hur 

kommuner och landsting ska uppnå en högre av jämställdhet och mångfald i sina organisationer.  

Den yrkesgrupp som tydligast lyfts fram och betonas som särskilt viktig är lärarna. Detta är något 

som är ett återkommande inslag i inriktningsdokumenten. Formuleringarna som gäller lärarna och 

läraryrket återspeglar en ambition hos Kommunförbundet/SKL att förbättra kommunernas och 

landstingens attraktivitet som arbetsplatser. 

Självstyrelse är ett honnörsord som återkommande lyfts fram, och detta ses som ett medel för att 

uppnå en högre grad av medborgerligt deltagande i den offentliga verksamheten. Den samlade 

bedömningen av formuleringarna i inriktningsdokumenten är dock att Kommunförbundet/SKL i 

argumentation och diskussion fokuserar intresset på medborgarna som-

brukare/användare/patienter/skattebetalare. Det är denna medborgarroll som Kommunförbundet/SKL 

säger sig vilja värna. Även då Kommunförbundet/SKL diskuterar olika arbetsorganisatoriska lösningar 

är tolkningen att det är användarna av kommunernas och landstingens tjänster som fokuseras. 

Hjälptagarna är helt klart i centrum. Att arbetet med patientsäkerheten i vården ska vägledas av en 

nollvision betonas, men några motsvarande utfästelser då det gäller de vårdanställdas säkerhet finns 

inte.  

Av resonemangen i inriktningsdokumenten att döma kan det också konstateras att 

Kommunförbundet/SKL inte diskuterar arbetsmiljöfrågor samtidigt med begreppet folkhälsa. Värt att 

notera är också att i inriktningsmålen som gäller avsnittet En god folkhälsa och sjukvård sägs inget om 

de anställdas hälsa och sambandet mellan arbetsvillkoren och hälsa. 

 

4.1.2 NÄR ARBETSGIVARINTRESSET UTTRYCKS SPECIFIKT I INRIKTNINGSDOKUMENTEN 
 

Den följande analysen har som ambition att kartlägga de fyra avsnitt, ett i varje inriktningsdokument, 

som har ett uttryckligt arbetsgivarfokus.
 
 Ambitionen är att svara på följande fråga: Hur uttrycker sig 

Kommunförbundet/SKL i inriktningsdokumenten när man talar om sin arbetsgivarroll? 

 
Att tydligare och oftare tala om rollen som arbetsgivarorganisation. 

 

Innan vi fokuserar på de avsnitt i inriktningsdokumenten som särskilt diskuterar arbetsgivarfrågor ska 

dock presenteras en iakttagelse av mer allmän art. Genom att jämföra de olika inriktningsdokumenten 

med avseende på hur Kommunförbundet/SKL beskrivit den egna organisationens övergripande 

ändamål och uppgifter kan en intressant notering göras. Stegvis har nämligen organisationen förstärkt 

betoningen på rollen som arbetsgivarorganisation. Det kan konstateras att arbetsgivarrollen lyfts fram 

och tydliggjorts alltmer. 

I inriktningsdokumentet 1 sägs nämligen ingenting vare sig i förord eller i inledning att 

Kommunförbundet är en arbetsgivarorganisation. I förordet beskrivs Kommunförbundets uppgifter 

enligt följande: ”[f]örbundet ska tillvarata medlemmarnas intressen och utveckla och stödja den 
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kommunala självstyrelsen.”
147

 Det är först på sida 45, i avsnittet Den lokala självstyrelsens förbund, 

samt i baksidestexten som vi i detta inriktningsdokument får veta att Kommunförbundet är en 

”intresse- och arbetsgivarorganisation.”
148

  

Beträffande de övriga tre inriktningsdokumenten formuleras organisationens övergripande ändamål 

och uppgifter på följande sätt i inledningsavsnitt eller avsnitt som beskriver förbundets verksamhet: 

 

Svenska Kommunförbundets huvuduppgifter är att tillvarata kommunernas intressen, att 

främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Förbundet är också kommunernas 

arbetsgivarorganisation.
149

 (Inriktningsdokument 2) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en intresse- och arbetsgivarorganisation för 

kommuner och landsting/regioner.
150

 (Inriktningsdokument 3) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för 

landets samtliga kommuner, landsting och regioner.
151

 (Inriktningsdokument 4) 

 

Från att således ha varit mer i skymundan framhävs från och med inriktningsdokument 2 

Kommunförbundet/SKL:s roll som arbetsgivarorganisation på ett tydligare och mer framskjutet sätt. 

De avsnitt i inriktningsdokumenten som nu kommer att analyseras är de i vilka 

Kommunförbundet/SKL:s arbetsgivarintresse uttrycks specifikt. Det finns ett sådant avsnitt i varje 

inriktningsdokument och titlarna på dessa är följande:  

 

- Personalförsörjningen och verksamheternas behov (Inriktningsdokument 1) 

- Kommunerna som arbetsgivare (Inriktningsdokument 2)  

- Attraktiva arbetsgivare (Inriktningsdokument 3) 

- Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb (Inriktningsdokument 4). 

 

Från och med inriktningsdokument 2 kan det konstateras att ordet arbetsgivare uttrycks både på ett 

kvalitativt och kvantitativt nytt sätt. Som belysande exempel kan nämnas att ordet arbetsgivarpolitik 

används ofta i avsnittet Kommunerna som arbetsgivare.  På de fyra sidor som utgör omfånget på detta 

avsnitt förekommer nämligen detta ord sammanlagt nio (9) gånger. (Skillnaden är stor i jämförelse 

med avsnittet Personalförsörjningen och verksamheternas behov i inriktningsdokumentet 1 där ordet 

arbetsgivarpolitik används en (1) gång.)  

I inriktningsdokument 2 sägs att ”arbetsgivarpolitik markerar arbetsgivarens ansvar för initiering 

och ledning.”
152

 Den ska vidare vara ”tydlig och framsynt” och användas ”som ett aktivt styrmedel”.
153

 

Arbetsgivarpolitik handlar således om olika sätt att styra verksamheten och personalen, där 

lönesättning via individuella och differentierade löner är ett av de redskap som ska används. En sådan 

lönesättning, ”initierad” av de förtroendevalda politikerna, ”innefattar en heltäckande lönepolitik som 

stimulerar effektiviteten och belönar dem som bidrar till att nå målen för verksamheten och som 

samtidigt upprätthåller principen om lika lön för likvärdigt arbete.”
154

  

Ytterligare ett exempel på att arbetsgivarintresset betonas mer återfinns i inriktningsdokument 3 där 

det sägs att: ”[r]ollen som arbetsgivarorganisation är central för Sveriges Kommuner och 

Landsting.”
155

 Exakt samma formulering återfinns i inriktningsdokument 4.
156
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Det går således att se hur Kommunförbundet/SKL formulerar sitt arbetsgivarintresse mer explicit, 

genom att tydligare betona rollen som arbetsgivarorganisation och oftare använda sig av begreppet 

arbetsgivarpolitik istället för exempelvis personalpolitik eller lönepolitik. 

 

Ökat fokus på att kommuner och landsting ska framstå som attraktiva arbetsgivare 

 

Som arbetsgivarorganisation är frågan om rekrytering av personal ett intresseområde av stor betydelse 

för Kommunförbundet/SKL. Det avsnitt i inriktningsdokumentet 1 som uttrycker förbundets 

arbetsgivarintresse har titeln Personalförsörjningen och verksamheternas behov. Denna titel uttrycker 

detta intresse på ett explicit sätt; i de efterföljande inriktningsdokumenten är däremot terminologin i 

avsnittens titlar förändrad. Även om det måste anses stå bortom all rimlig tvivel att frågan om 

personalförsörjning och verksamheternas behov fortsatt har varit av yttersta vikt och intresse för 

Kommunförbundet/SKL så valde man, vilket kommer att framgå, att från och med 2003 att successivt 

uttrycka detta intresse i inriktningsdokumenten på annat sätt.  

Det första inriktningsdokumentet har ett antal särdrag som skiljer det från de övriga. Samtliga 

inriktningsdokument inleds visserligen med formuleringar i vilka de anställdas kunnande och 

kompetens ses som viktigt för verksamheten.
157

 Det som är noterbart är dock att det i 

inriktningsdokument 1 även återfinns ett erkännande av välfärdstjänstearbeten såsom varande yrken 

som innehåller ”kontakt med medmänniskor”.
158

 Vården, omsorgen och utbildningen ”är verksamheter 

som sätter människan främst.”
159

 Motsvarande formuleringar har jag inte funnit i de efterföljande 

inriktningsdokumentens avsnitt. 

I inriktningsdokument 1 redovisas också konkreta förslag på hur de anställdas kompetens ska 

värnas och utvecklas: 
 

Kompetensutvecklingen måste innefatta en rad olika moment, från korta kurser för all 

personal i arbetsgivarens regi till stöd åt anställda som på heltid eller deltid fördjupar sin 

utbildning på väg mot nya uppgifter. Utveckling kan också betyda arbetsrotation, för att 

stimulera ett utbyte av erfarenhet mellan olika verksamhetsområden. Arbetsrotationen 

måste kunna gå över kommungränser och huvudmannaskapsgränser, så att t.ex. 

äldreomsorgens personal kan tjänstgöra inom relevanta delar av landstingens sjukvård för 

att bredda och fördjupa sina medicinska kunskaper.”
160 (Inriktningsdokument 1) 

 

Inriktningsdokument 1 öppnar upp för de efterföljande inriktningsdokumentens mer explicita fokus på 

”attraktivitet” genom att intressera sig för ”frågan hur kommunerna ska dra till sig och behålla goda 

medarbetare”.
161

 Denna successiva omformulering accentueras, vilket bland annat tar sig uttryck i att   

avsnitten i inriktningsdokument 3 och 4 heter just Attraktiva arbetsgivare respektive Attraktiva 

arbetsgivare och attraktiva jobb. 

I inriktningsdokument 2 kopplas arbetsgivarens attraktivitet ihop med vikten av arbetsplatser 

kännetecknade av en god arbetsmiljö, såsom exempelvis ”en trygg anställning, flexibla 

arbetstidslösningar, arbetsuppgifter som upplevs som betydelsefulla och stimulerande”.
162

 

Något som är nytt, som alltså saknades i inriktningsdokument 1, är att Kommunförbundet/SKL i 

inriktningsdokument 2 nu börjar tala om vikten av att sektorns attraktivitet måste öka eftersom man 

menar att det i samhället råder en mytbildning kring arbeten i den kommunala sektorn:  
 

Kommunernas arbetsplatser måste framstå som attraktiva för såväl ungdomar som personer 

i yrkesverksam ålder. Flera undersökningar visar positiva bilder när det gäller attityderna 

till innehållet i de kommunala jobben. […] Samtidigt ges en ganska dyster bild av 

kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Den bristande kunskapen och 

”mytbildningen” visar på behovet av att sprida kunskap om de utvecklingsmöjligheter och 
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den stora variation av arbetsplatser och arbetsuppgifter som den kommunala sfären har att 

erbjuda.
163

 (Inriktningsdokument 2) 

 

I anslutning till detta resonemang konstateras att antalet långa sjukskrivningar har ökat inom den 

kommunala verksamheten och att det skett en ökning i ”stress- och utmattningsrelaterade 

sjukdomstillstånd”
 164

 men ingen diskussion förs här om vad detta kan bero på, det sägs bara att denna 

ohälsa till viss del härrör från villkor relaterade till arbetslivet.
165

 Detta ser Kommunförbundet/SKL 

som något som inte gör det lättare att rekrytera ny personal eftersom det förmedlar en negativ bild av 

den kommunala arbetsgivaren. Det är väl sannolikt denna negativa bild som avspeglar sig i det som 

Kommunförbundet/SKL väljer att kalla för ”myter”. 

Det som är utmärkande för inriktningsdokument 3 är att frågan om att vara ”attraktiva arbetsgivare” 

uttrycks manifest då det står som kapitelrubrik för det avsnitt som behandlar arbetsgivarfrågor. På 

vilka sätt ska man då vara attraktiv?  

Det talas om att det är viktigt att erbjuda goda anställningsvillkor och tillvarata och utveckla 

medarbetarnas kompetens.
166

 Att lönebildningen ska vara lokalt utformad är viktigt i detta 

sammanhang. Att vara attraktiv, att dra till sig ny personal, är således i stor utsträckning liktydigt med 

att locka med individuell och differentierad lön kopplad till prestation och arbetsresultat. ”Det ökar 

möjligheten att ta aktiv del i utvecklingen av verksamheten, vilket gynnar såväl medarbetare som 

brukare.”
167

   

Uttrycket ”lokalt handlingsutrymme” som används i texten kan kontrasteras mot värdet av centralt 

framförhandlade kollektivavtal. Här är Kommunförbundet/SKL tydligt, de centrala avtalen ska så 

långs som möjligt bara innehålla ramar och riktlinjer. För att ”bli framgångsrika i sin arbetsgivarroll 

krävs ett starkt ledarskap och lokalt handlingsutrymme.”
168

 Den attraktive arbetsgivaren ser här som 

sin främsta uppgift att verka för att de centrala avtalen ska ge så stort utrymme som möjligt för lokala 

variationer. ”Kollektivavtalen medger ett relativt stort handlingsutrymme på lokal och regional nivå 

idag. Men det krävs ett aktivt arbete för att försvara och utveckla det handlingsutrymmet.”
169

  

I inriktningsdokument 4 sammanfattas Kommunförbundet/SKL:s syn på arbetsgivarfrågor i 

avsnittet Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb. Förbundet konstaterar att det är svårt med 

nyrekryteringen inom vissa yrkeskategorier (här nämns särskilt läkare och lärare). Den psykiatriska 

vårdens attraktivitet vill Kommunförbundet/SKL också stärka. Det sätt som organisationen ser som 

den huvudsakliga lösningen på detta är att genomföra ”en flerårig kommunikationssatsning”
170

, som 

svårligen kan tolkas vara riktad mot några andra än de som är organisationens potentiella och framtida 

medarbetare: 
 

Arbetsplatser med få inslag av arbetsrelaterad sjukdom tillsammans med bra information 

om utbildningar, arbets- och utvecklingsmöjligheter och med en kontinuerlig 

kompetensutveckling stärker bilden av jobben. Att få fler medarbetare som är stolta och 

agerar som goda ambassadörer som gör att fler intresserar sig för arbete inom 

välfärdssektorn är ett sätt att stärka attraktionskraften.
171

 (Inriktningsdokument 4) 

 

 

Min tolkning av ovanstående formulering är att det inte verkar finnas något egenvärde i att ha 

anställda som är stolta över sina jobb och sin arbetsgivare. Om de anställda är stolta så är det bra 

därför att det stärker bilden av jobben.  

Det finns ett inriktningsmål i inriktningsdokument 4 som är formulerat enligt följande:  
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SKL ska ligga i framkant för att stödja ett gott arbetsliv som karaktäriseras av hög närvaro 

och god hälsa. Grundläggande i det arbetet är samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare 

och deras fackliga organisationer.
172

 (Inriktningsdokument 4) 

 

Men några konkreta förslag eller upplysning om kommande, konkreta satsningar för att öka de 

anställdas möjligheter till inflytande och delaktighet eller för att undersöka orsaken till hög 

sjukfrånvaro och risken att drabbas av ohälsa i arbetslivet diskuteras inte. 

 

Sammanfattning 
 

Genomgången av de avsnitt i inriktningsdokumenten som särskilt behandlar arbetsgivarfrågor har 

visat att Kommunförbundet/SKL över tid tydligare vill markera och framhäva rollen som 

arbetsgivarorganisation, något som syns vid en jämförelse av de passager i inriktningsdokumenten i 

vilka organisationens huvudsakliga ändamål och uppgifter fastställs.  

Det går även att konstatera förekomsten av en språklig förändring vid en jämförelse av de fyra 

inriktningsdokumenten. Förändringen är tydligast då inriktningsdokument 1 och 2 granskas, och 

handlar om det i inriktningsdokument 2 ökade användandet av ordet arbetsgivarpolitik. 

Det har också varit möjligt att konstatera ett ökat intresse hos Kommunförbundet/SKL att vända sig 

till omgivningen och vinnlägga sig om att kommuner och landsting hos allmänheten uppfattas som 

attraktiva arbetsgivare. Samtidigt är det i inriktningsdokument 1 som vi finner flera konkreta förslag 

på hur personalens arbetsvillkor skulle kunna förbättras. Det som är det utmärkande med arbetena i 

välfärdstjänstesektorerna, att de i stor utsträckning är relationsorienterade, lyftes också fram här. I 

inriktningsdokument 2-4 kunde vi se att Kommunförbundet/SKL istället lade större vikt vid hur bilden 

av arbeten och arbetsvillkor inom kommun- och landstingssektorn skulle förmedlas till allmänheten på 

ett sätt så att sektorn associerades med positiva värdeomdömen. 

 

4.2  RAPPORTSERIEN ”ARBETSGIVARPERSPEKTIV PÅ KOMMUNER OCH LANDSTING. 

FAKTA OCH ANALYS”    
 

Analysen av inriktningsdokumenten har bland annat visat att då Kommunförbundet/SKL specifikt 

talar om arbetsgivarfrågor går det att se att organisationen över tid förändrat sitt arbetsgivarpolitiska 

budskap. Vikten av att få kommuner och landsting att uppfattas som attraktiva arbetsgivare har 

betonats i ökad utsträckning av Kommunförbundet/SKL. 

Rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys kommer i det 

följande att granskas utifrån uppfattningen att den representerar ambitionen hos SKL att tydligare och 

oftare till en extern publik kommunicera sitt arbetsgivarpolitiska budskap.  

Viktigt att påpeka är att denna analys inte gör anspråk på att återge rapportseriens samtliga avsnitt 

och ämnesområden. Ambitionen är istället att med hjälp av en tematisk indelning rikta intresset mot de 

avsnitt och delar av rapportserien som jag finner är relevanta att studera utifrån studiens syfte och 

idékritiska tolkningsram. Målet är att detta ska bidra till att ge indikationer på SKL:s övergripande 

arbetsgivarpolitiska diskussion.  

Uppdelningen av offentligt respektive privat i två idealtyper bildar teoretisk bakgrund till detta 

avsnitt. 

Följande frågeställningar vägleder den kommande diskussionen: 

Hur ska kommuner och landsting göras mer attraktiva för att kunna rekrytera personal? Vad betonas, 

och vad tonas ned? Vilka argument vill SKL att kommuner och landsting ska använda för att framstå 

som attraktiva i konkurrensens tid?  
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4.2.1 VAD MENAR SKL ÄR VIKTIGT FÖR ATT DEN OFFENTLIGA ARBETSGIVAREN SKA 

UPPFATTAS SOM ATTRAKTIV? 
 

SKL betonar i rapportserien vikten av att kommun- och landstingssektorn ska arbeta med att förbättra 

bilden av sitt varumärke. Ett avsnitt i en av skrifterna har givits rubriken Employer branding - att 

forma hur man uppfattas.  Så här skriver man: 

 
Employer branding skulle på svenska kunna översättas till ungefär 

Arbetsgivarvarumärkesbyggnation eftersom det handlar om att utveckla och forma 

varumärket såsom arbetsgivare. Andra begrepp som ibland används är 

arbetsgivarprofilering, arbetsgivarimage, arbetsgivarmärke eller kort och gott rykte.
173

 

 

Jag betraktar rapportserien som en textburen framställning (eller för att använda SKL:s egna ord, 

”kommunikationskanal”) i vilken SKL redovisar de medel som man anser är viktiga att arbeta med för 

att kommun- och landstingssektorns rykte ska förbättras. För att framstå som attraktiv arbetsgivare, 

med målet att stärka möjligheterna att i konkurrens med andra arbetsgivare kunna rekrytera ny 

personal, gäller det att forma bilden av hur man uppfattas: 

 
Arbetsgivarvarumärket definieras, såsom alla varumärken, av ett antal associationer genom 

vilka man uppfattas. Genom att påverka dessa associationer kan man påverka och forma 

varumärket till vad man själv vill att det ska vara. Det kan beskrivas som de associationer 

och bilder som dyker upp vid tanken på en viss arbetsgivare. Dels tankar om hur det är att 

vara anställd i den organisationen, till exempel meningsfullt, tråkigt, utvecklande eller låg 

status. Men även tankar om hur de som är anställda i organisationen är och de värderingar, 

egenskaper och intressen som man mer eller mindre omedvetet tillskriver dem. Hur väl 

dessa bilder överensstämmer med betraktarens egna målbilder har stor betydelse för dess 

uppfattning av arbetsgivaren - attraktiv eller ointressant.
174

 

 

Det finns en insikt hos SKL om dels att kommuner och landstings rykte som arbetsgivare kanske inte 

är det bästa, dels (vilket är viktigt att påpeka utifrån min idékritiska tolkningsram) att ”privat sektor 

har en betydligt bättre image än övriga sektorer.”
175

 Detta menar jag är en viktig iakttagelse som bör 

noteras och finnas med som bakgrundsförståelse i samband med den kommande läsningen. 

 

Lönebildning 
 

Den fråga som mest frekvent förekommer i rapportseriens texter är den om lönebildning och 

lönebildningsprocessen. Att denna fråga är viktig är tydligt eftersom den är ständigt återkommande, 

lönebildning återfinns nämligen som ett eget avsnitt i rapportseriens alla fem skrifter.
176

  

Som vi sett tidigare kopplade Kommunförbundet/SKL i inriktningsdokumenten ihop frågan om 

lokalt självstyre med frågor om demokrati och medborgarinflytande, dock utan att till detta också 

koppla frågan om inflytande och delaktighet för de anställda. Då den lokala självstyrelsen diskuterades 

som ett eget tema var de anställda nämligen osynliggjorda. Det var istället medborgarna-som 

väljare/brukare/skattebetalare som stod i fokus.  

När SKL i rapportsserien anlägger ett arbetsgivarperspektiv på frågan om lönebildning används 

även i detta sammanhang begreppet lokal självstyrelse: ”Den lokala lönebildningen är ett viktigt 

inslag i det lokala självstyret. Med den utgångspunkten är det nödvändigt att arbetsgivarna har ett 

avgörande inflytande över löner och löneökningarnas nivå och fördelning.”
177
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Frågan om lönebildning diskuteras utifrån uppfattningen om det positiva i att verka för lokal 

självstyrelse; decentralisering av lönebildningen ses nämligen som ett sätt att värna lokal självstyrelse 

och demokrati: 

 
Lönerna ska beslutas lokalt utifrån varje arbetsgivares och arbetstagares unika villkor. Först 

då får också det lokala självstyret genomslag. Det är en fråga om demokrati.
 178

 

 

Det är således så att begrepp som lokalt självstyre och demokrati används av SKL även i frågan om 

hur lönebildningen ska utformas. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner och landsting 

menar SKL, och detta används som argument för att verka för decentralisering av lönebildningen.
179 

Den lönebildningsprocess som SKL förordar ska utformas med hänsyn tagen till verksamhetsmål 

och resultat. Därför anses det som viktigt att:  
 

arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultat. Lön och 

måluppfyllelse blir i processen en spegling av varandra. Därför är det viktigt att varje 

medarbetare har kännedom om målen för verksamheten och vet vad som ska 

åstadkommas.
180

 

 

Det förekommer också påståenden som att ”[d]et finns förväntningar från medarbetarna på en 

individuell lön som bestäms i dialog mellan chef och medarbetare.”
181

 Ett sådant uttalande framställs 

som en empirisk sanning, utan närmare redovisning av underlaget för denna uppfattning. Lokal 

lönebildning förutsätts också vara ett redskap för att ”behålla och rekrytera personal med rätt 

kompetens.”
182

 SKL vill att lönerna skall dels sättas lokalt (vilket påstås öka möjligheterna för 

arbetsgivarna att kunna påverka storleken på löneökningen och dess fördelning mellan de anställda), 

dels sättas utifrån medarbetarens förmåga att leva upp till verksamhetens mål, vilket är ett uttryck för 

en typ av resultatstyrning av verksamheten.
183

 

Centrala löneavtal utformade med individgarantier, där alla individer är garanterade en viss 

höjning, betraktas av SKL som hinder mot arbetsgivarens möjligheter att utforma den lönepolitiska 

styrningen. ”Individgarantier i alla former får i förekommande fall ses som priset för en överens-

kommelse och kommer aldrig till på vårt initiativ.”
184

 Löneavtalen som tecknas på central nivå ”anger 

normalt antingen en lägsta löneökningsnivå eller inte någon definierad löneökningsnivå alls och 

innehåller i minsta möjliga utsträckning individuellt garanterade löneökningar eller angivna 

lönenivåer, till exempel lägstlöner.”
185

 

Som ett uttryck för både decentraliserings- och individualiseringstemat kan även, menar jag, den 

tydliga markeringen av chefs- och ledarskapsfrågor betraktas.
186

 De chefer som har en lönesättande 

roll tillskrivs stor betydelse eftersom 

 
chefen har en nyckelroll i all diskussion rörande lokal lönebildning. […] Det är således 

viktigt att fortsätta satsa på utveckling av ledarskapet i sektorerna.
187
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Ambitionen hos SKL är således att lönen i så stor utsträckning som möjligt ska sättas individuellt och i 

nära dialog mellan chef och medarbetare. Det är det individuella som blir till förebild, den individuellt 

förhandlande medarbetaren som vet sitt värde och kan argumentera för det.  

Sammanfattningsvis går det att tolka SKL:s resonemang i rapportserien som att lönebildnings-

processen ska uppfattas som mer attraktiv genom att den ska inriktas på att ta hänsyn till begreppen 

decentralisering, resultatstyrning och individualisering. Tanken med detta är att ”medarbetarna och 

verksamheten på arbetsplatserna [sätts] i fokus.”
188

 Genom decentralisering fokuseras den lokala 

arbetsplasten, genom resultatstyrning fokuseras arbetsresultaten och genom individcentreringen 

fokuseras individen.  

 

Den attraktive och hälsofrämjande arbetsgivaren 

 
I rapportserien finns en tydligt redovisad insikt om arbetsplatsens betydelse för hälsa/ohälsa och 

därmed också arbetslivets betydelse för folkhälsan. I Arbetsgivarperspektiv på kommuner och 

landsting. Fakta och analys 2011 kopplas till exempel folkhälsofrågor ihop med arbetsmiljöfrågor.
189

 

SKL talar här om att arbetslivet är en del som måste tas med då man diskuterar frågor om en hållbar 

livsmiljö.
190

 I samma skrift redovisas också ett flertal faktorer som anses vara kännetecknande för en 

god arbetsmiljö.
191

 Vikten av att främja en god arbetsmiljö finns således tydligt redovisad, vilket även 

nedanstående citat tydligt återspeglar: 

 

 
Arbetsplatsen är en viktig arena för att främja hälsa. Det finns ett positivt samband mellan 

god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Utifrån erfarenheter och studier har det visat sig att 

några av de viktigaste faktorerna för att skapa en hälsosam arbetsplats är ett bra ledarskap 

och en bra organisation, ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger 

ohälsa genom anpassningar av arbetsmiljön, att man som arbetsgivare har kontroll över 

sjukfrånvaroläget i organisationen samt inte minst att man har en tydlig struktur för arbetet 

med arbetsanpassning och rehabilitering.
192

 

 

Som en tydlig indikator på att frågor om hälsa/ohälsa är viktiga för SKL är det faktum att temat Ökad 

hälsa -minskad sjukfrånvaro förekommer i fyra av fem skrifter i rapportserien.  

Varför är då dessa frågor så viktiga? Min tolkning är att SKL ägnar dessa frågor ett stort intresse i 

första hand därför att: (a) sjukfrånvaron är hög i kommuner och landsting relativt sett och (b) en hög 

sjukfrånvaro är problematiskt ur rekryteringssynpunkt/attraktionskraft.  

SKL konstaterar nämligen att i jämförelse med både privat och statlig sektor är sjukfrånvaron hög i 

kommuner och landsting.
193

 Det är mot den bakgrunden som vi, enligt min mening, bör förstå den 

frekventa förekomsten av resonemang som behandlar frågor om hälsa/ohälsa. Den höga sjukfrånvaron 

är ett problem och detta kanske framförallt utifrån SKL:s ambition att förbättra kommuner och 

landstings attraktivitet som arbetsgivare. Det går nämligen att konstatera att arbetet med Employer 

branding kommer in även på detta område: 

 
Kommuner och landsting står inför stora rekryteringsbehov av medarbetare. För att 

attrahera rätt medarbetare är det viktigt att kommuner och landsting arbetar med sitt 
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arbetsgivarvarumärke och vad man vill att det ska förmedla. Sveriges kommuner och 

landsting ska kännetecknas av att vara attraktiva hälsofrämjande arbetsgivare.
194

 

 
    

Att tona ned det offentliga och istället efterlikna det privata 
 

Kommunen och landstinget är ett slags tjänsteföretag ... 
195

 

 

Det huvudsakliga intrycket som förmedlas i rapportserien är att den multifunktionalitet som i hög grad 

är kännetecknande för offentliga organisationer av SKL betraktas som omständigheter som försvårar 

strävan att förbättra kommunernas och landstingens attraktivitet som arbetsgivare: 

 
Kommuner och landsting är demokratiskt styrda organisationer med stor öppenhet och hög 

grad av insyn. Det innebär att de diskuteras i offentligheten och att därmed i grunden 

positiva diskussioner om hur verksamheten kan utveckla och förbättra villkoren för dess 

medarbetare riskerar att kunna uppfattas negativt. Detta kan förstärkas av eventuella öppna 

meningsskiljaktigheter om hur verksamheten bedrivs mellan opposition och majoritet och 

mellan fack och arbetsgivare, som egentligen är fullt naturliga men ibland lyfts i 

offentligheten på ett unikt sätt. I detta sammanhang är det viktigt att fundera över vilken 

jargong man själv har som arbetsgivare och medarbetare och om man dödar eller förstärker 

myter.
196

 

 

Här är det tydligt att den öppenhet och insyn som är kännetecknande för de offentliga verksamheterna 

ses som ett problem som det gäller att hantera och förhålla sig till. Det unika och speciella med den 

offentliga verksamheten, att den är politiskt styrd och en del av den politiska demokratin (den 

offentliga sektorns demokrativärden för att använda Lennart Lundquists begreppsapparat), verkar, 

enligt min tolkning, vara något som SKL anser ska rättas till och justeras, inte betonas och framhållas. 

Sådana faktorer som hänger samman med att kommuner och landsting är offentliga, politiskt styrda, 

organisationer riskerar att leda till att de av allmänheten uppfattas som oattraktiva.  

Detta visar sig också, enligt min tolkning, vid en jämförelse som SKL låter göra av två olika 

platsannonser (SKL talar om ”arbetsgivarerbjudanden”) inom kommun- och landstingssektorn. Det 

som jämförelsen tar fasta på är hur platsannonserna formulerats och om de är ”attraktiva” eller inte.  

 

Exempel 1. 
 

De senaste verksamhetsåren har präglats av ett intensifierat förbättringsarbete, med 

utgångspunkt från fastställd verksamhetsplan. De kommande åren kommer det pågående 

förbättringsarbetet att intensifieras ytterligare, så att förvaltningens verksamheter kan drivas 

med god kvalitet.
197

 

 

Exempel 2. 

  
Utmana dina föreställningar om vad som är viktigt för ett bra arbetsliv. Från och med dag 

ett kommer du att kunna påverka din arbetssituation - och samhället - mer än du trodde var 

möjligt.
198

 

 

I exempel 1 förekommer ord som ”verksamhetsår”, ”verksamhetsplan” och ”förvaltning”, ord som 

rimligen kan ses som nära kopplade till den politisk-demokratiska processen. Utan att det explicit 

fastslås i texten kan läsaren mellan raderna dock förstå att det första exemplet ska ses som aningen 

förlegat och gammalmodigt formulerat, medan det andra exemplet ska uppfattas som mer trendigt och 

lockande. För att kommuner och landsting ska framstå som attraktiva arbetsgivare i konkurrensens tid 
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bör de således utforma sina platsannonser på ett sätt som liknar formuleringarna i exempel 2. Även 

här, menar jag, syns det alltså att SKL anser att sådant som förknippas med politik/offentlighet bör 

tonas ned i rekryteringssammanhang.  

Utifrån ovanstående resonemang är det inte heller förvånande att SKL liknar kommun och landsting 

vid ”ett slags tjänsteföretag”. Genom att använda dylika formuleringar och samtidigt tona ned sådant 

som förknippas med politik och offentlighet verkar ambitionen vara att rekrytering av personal ska 

underlättas.  

Mot bakgrund av den stora vikt som SKL dels lägger på chefs- och ledarskapsfrågor, dels på 

åtgärder för att underlätta rekryteringen av personal, talas i ett sammanhang om särskilda insatser 

riktade till chefer i kommun och landsting: 

 
Utgångspunkten [för insatserna] är chefsrollens komplexitet utifrån den politiskt styrda 

organisationen. Frågeställningar som är särskilt viktiga handlar om chefsuppdraget och 

förutsättningarna att vara chef. Dessa har direkt bäring på rollens attraktivitet och 

kommunernas framtida möjligheter att rekrytera chefer och ledare.
199

   

 

Här ses den politiskt styrda organisationens komplexitet som något som ska hanteras och som chefer 

har att förhålla sig till. Denna passage återfinns i ett avsnitt som betonar vikten av en klar 

rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, utifrån det faktum att det formella arbetsgivaransvaret i 

kommuner och landsting vilar på de förtroendevalda politikerna. Återigen är det ur attraktionsvärde 

och rekryteringssynpunkt som det speciella och särskilda med den offentliga organisationen behöver 

förtydligas alternativt anpassas till omvärlden. Att kommuner och landsting är offentliga 

organisationer verkar inte vara något som i sig kan framhållas.
200

 Att förknippas med politik och stå 

som företrädare för en offentlig organisation ryms inte i SKL:s varumärkesbyggande. Varumärket 

”kommun- och landstingssektorn” ska anpassas till en verklighet i förändring; konkurrensens tid. 

Ett sätt att ”anpassa” den offentliga sektorn till en förändrad verklighet (att efterlikna det privata) 

visar sig, menar jag, i val av språkbruk och terminologi. Det förekommer flera exempel på hur SKL 

hämtar begrepp och modeller från andra sektorer och branscher. Känslan är att den privata sektorn i 

stor utsträckning står som förebild i SKL:s varumärkesbyggande. Som exempel på detta kan nämnas 

följande begrepp som används i olika sammanhang i rapportserien: 

 

Emloyer branding 

Investors in people (IIP)
201 

 

The service profit Chain
202

 

 

Det som kan noteras är att ambitionen med IIP och The service profit Chain är att förbättra de 

anställdas delaktighet och engagemang. Modellerna och teorierna är nämligen tänkta att tydliggöra 

kopplingen mellan de anställdas trivsel och verksamheternas förmåga att leverera tjänster av god 

kvalitet. De avsnitt i vilka de två modellerna presenteras heter Kvalitetssäkrad arbetsgivarpolitik 

respektive Resultatinriktad arbetsgivarpolitik. När det gäller presentationen av The service profit 

Chain får vi till exempel veta att:  
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[f]ör drygt tio år sedan började sambandet mellan servicenivå och lönsamhet 

uppmärksammas allt mer. Snart tyckte man sig ha belägg för att nöjda medarbetare var den 

viktigaste faktorn för tillväxt och lönsamhet i serviceverksamheter.
203

 

  

Huruvida dessa begrepp och modeller passar för att användas i offentlig sektor diskuteras väldigt lite.  

I en del formuleringar återfinns en insikt om att välfärdstjänstearbete utgör ett speciellt slags arbete, 

vilket därmed också skulle kunna innebära ett ifrågasättande av lämpligheten att tillämpa teorier och 

modeller från privat servicesektor på offentlig sektor. Välfärdstjänsterna betecknas nämligen som 

utgörande ”en hög grad av direkta möten mellan medarbetare och brukare”, vilket erkänns som något 

som skiljer dessa arbeten från ”rena serviceyrken”.
204

 Trots denna insikt används och diskuteras dessa 

modeller. Den enda anpassningen till offentlig sektor som görs är genom att omformulera The service 

profit Chain till The public sector value Chain.
205

 Men huruvida The public sector value Chain i sin tur 

är en importerad teori och om den på något sätt är anpassad efter förhållanden i svensk offentlig sektor 

är inget vi får veta. 

Diskussionen och användandet av modeller av typen IIP och The service profit Chain/The public 

sector value Chain ser jag som i första hand ett av de medel som SKL har valt för att öka sin 

attraktionskraft som arbetsgivare. Jag menar att det är medel som syftar till att efterlikna det privata 

näringslivet framförallt beträffande hur man talar om kommuner och landsting. På samma sätt som att 

använda ord som ”tjänsteföretag” så innebär även användandet av dessa modeller att kommuner och 

landsting kan betraktas som vilken organisation som helst.  
 

Sammanfattning 
 

Begreppen decentralisering, resultatstyrning och individualisering passar alla väl in som beskrivning 

av hur SKL i rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 

diskuterar lönebildningsprocessens önskvärda utformning. Det går att tolka SKL:s resonemang som att 

om lönebildningsprocessen utformas med begreppen decentralisering, resultatstyrning och 

individualisering i åtanke så ska det ses som liktydigt med att man också sätter de anställda i fokus. 

Betraktat ur ett arbetstagarperspektiv kan detta också vid första anblicken framstå som positivt. 

Genom decentralisering fokuseras den lokala arbetsplasten, genom resultatstyrning fokuseras 

arbetsresultaten och genom individcentreringen fokuseras individen. 

Temat ökad hälsa - minskad sjukfrånvaro förekommer frekvent i rapportserien. För att kommuner 

och landsting ska framstå som attraktiva arbetsgivare är det naturligtvis viktigt att visa att 

ansträngningar görs för att premiera hälsofrämjande insatser. Att kommuner och landsting ska vara 

hälsofrämjande arbetsgivare ska ses som ett led i SKL:s arbete med att förbättra kommuner och 

landstings varumärke som arbetsgivare; employer branding. 

Att det offentliga arbetsgivarskapet för med sig specifika villkor och förutsättningar eftersom 

offentliga organisationer är multifunktionella och ska tillgodose särskilda demokrativärden betraktas 

av SKL som något i det närmaste problematiskt som man måste förhålla sig till. Framförallt framstår 

sådant som är unikt för den offentliga organisationen såsom dess politiska styrning samt kraven på 

öppenhet och insyn i beslutsprocesser som problematiskt ur rekryteringssynpunkt. Enligt SKL riskerar 

kommuner och landsting att framstå som oattraktiva då det politiska och offentliga betonas. Lösningen 

är att efterlikna det privata näringslivet och satsa på employer branding för att stärka kommuner och 

landstings varumärken 

Det är inte ovanligt att SKL använder olika organisationsmodeller i skilda sammanhang. Hur och i 

sådana fall på vilket sätt de importerade modellerna är anpassade efter svensk kontext är inget som 

framgår av SKL:s diskussioner i rapportserien. 
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5 SLUTDISKUSSION  
 

5.1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och kritiskt granska Kommunförbundet/SKL:s sätt att 

uttrycka sig när det gäller synen på den egna arbetsgivarrollen. Det empiriska materialet i studien har 

utgjorts av ett urval av kongresstryck och skrifter med organisationen som avsändare. De studerade 

kongresstrycken, inriktningsdokumenten, behandlar var och en de riktlinjer som 

Kommunförbundet/SKL drar upp för kommande, fyraåriga, kongressperioder. Med start år 1999 har 

de fyra inriktningsdokumenten som ingår i analysen bildat en tidsmässig avgränsning från 1999 och 

fram till tiden för organisationens innevarande kongressperiod, 2012-2016. De fem skrifter som 

vänder sig till en bredare publik och som granskas i denna studie ingår alla i en rapportserie, 

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys, som producerats av 

organisationen åren 2006 till 2011.  

Utgångspunkten har varit att undersöka Kommunförbundet/SKL i dess roll som 

arbetsgivarorganisation. Eftersom medlemmarna i denna arbetsgivarorganisation är kommuner och 

landsting, vilka tillhör den offentliga sektorn, är Kommunförbundet/SKL företrädare för det offentliga 

arbetsgivarskapet.  Hur uttrycker sig denna företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet?  

Ett av motiven som har angetts för valet att granska just Kommunförbundet/SKL är att tidigare 

forskning har kunnat visa att organisationen varit en inflytelserik och betydelsefull aktör i den 

allmänna samhällsdebatten. Kommunförbundet/SKL skulle kunna kallas för en privaträttslig förening 

av myndighetsliknande karaktär, som aktivt tar ställning i olika välfärdspolitiska frågor. Vilka 

ståndpunkter Kommunförbundet/SKL ger uttryck för (samt förstås även vilka ståndpunkter 

organisationen inte ger uttryck för) är således av vikt att uppmärksamma.  

Studiens resultat ska ses mot bakgrund av det normativt grundade perspektivet och 

förhållningssättet enligt vilket jag betraktar den offentliga sektorn som kvalitativt annorlunda än privat 

sektor. Med hänvisning till Lennart Lundquist har ett viktigt antagande i studien varit att offentliga 

organisationer bör särskiljas från privata organisationer. Den offentliga sektorns organisationer ska 

tillgodose helt andra värden än vad den privata sektorns organisationer behöver göra. Lundquist 

kopplar samman den offentliga sektorn med demokratibegreppet. Den offentliga sektorn ingår som en 

viktig del i den politiska demokratin, och de värden som de anställda i denna sektor ska ta hänsyn till, 

och som är unika för den offentliga sektorns organisationer, kan beskrivas som demokrativärden.  

De offentliganställda innehar också rollen av att, för att tala med Rolf Å Gustafsson, samtidigt vara 

både medborgare-som-medborgare och medborgare-som-medarbetare. Att vara offentliganställd 

innebär att arbetet som utförs är en del av implementeringen av politisk-demokratiskt fattade beslut. 

Att vara offentliganställd innebär enligt Lundquist att vara demokratins väktare. Det finns således en 

stor potential för det demokratiska samhället i ett tillgodoseende och hävdande av de 

offentliganställdas intressen. 

För att de offentliganställda ska kunna axla rollen som viktiga aktörer i hävdandet av 

demokrativärdena behöver dock det unika med den offentliga sektorn lyftas fram och betonas.  

Utvecklingen i den allmänna samhällsdebatten de senaste tjugo till trettio åren har tvärtom inneburit 

steg i en annan riktning. Det ekonomistiska tänkandet, tydliggjort bland annat genom talet om New 

Public Management, har, i det jag har kallat för konkurrensens tid, vunnit spridning. En central 

tankegång har här varit att tona ned det unika med den offentliga sektorn. Förebilder för hur offentliga 

organisationer ska styras har sökts i det privata näringslivet. Ekonomiska värden har framhållits, på 

bekostnad av demokratiska värden.  

Genom att lyfta fram några iakttagelser gjorda av samhällsforskare har jag velat fästa 

uppmärksamhet på en företeelse som, för den som anser att offentliga organisationer är viktiga medel 

för att utveckla och fördjupa demokratin, måste betraktas som ytterst bekymmersam; nämligen att 

reformeringen av den offentliga sektorn nästan uteslutande verkar ha inneburit ett hänsynstagande till 

den offentliga sektorns användare på bekostnad av ett intresse och fokus också på den offentliga 

sektorns anställda. Mycket lite har nämligen sagts om hur de offentliganställdas arbetsvillkor ska 
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utvecklas och förbättras. Kan vi i denna undersöknings empiriska material finna stöd för dessa 

iakttagelser? 

Den beskrivande och kritiska idéanalysen har genomförts mot bakgrund av både det normativt 

grundade betraktelsesättet och tidigare forskares empiriskt grundade iakttagelser. Jag har haft som 

syfte att i denna idéanalys kritiskt diskutera och granska Kommunförbundet/SKL:s utsagor. 

Kommunförbundet/SKL har definierats som företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. Till 

yttermera visso finns ett par betingelser som karakteriserar Kommunförbundet/SKL och som är viktiga 

att påpeka i detta sammanhang: Kommunförbundet/SKL:s verksamhet finansieras av kommuner och 

landsting och Kommunförbundet/SKL är en organisation som är en del av den politisk-demokratiska 

processen.  

Genom att analysera vilka idéer och föreställningar som uttrycks (och inte uttrycks) menar jag att  

en ökad förståelse kan erhållas över vilka normer och spelregler som gäller i ett samhälle. Inspirerad 

av Sven-Eric Liedman har jag i studiens empiriska material sökt svaret på frågan: Vad uttrycks 

manifest, och vad finns som outtalade föreställningar (latenta ideologier)? Vad säger budskapet i de 

analyserade texterna om vår samtid? 

Utifrån den genomförda analysen av de fyra inriktningsdokumenten menar jag att det är möjligt att 

hävda att: 

 de offentliganställda är osynliggjorda i inriktningsdokumentens diskussioner som behandlar 

frågor om självstyrelse, självbestämmande, delaktighet, insyn och trygghet/säkerhet. 

 

 Kommunförbundet/SKL:s arbetsgivarpolitiska intresse har blivit mer framskjutet och 

betonats alltmer. Detta går att se dels i att Kommunförbundet/SKL tydligare över tid betonar 

rollen som arbetsgivarorganisation i de passager i inriktningsdokumenten som anger 

organisationens ändamål och uppgifter, dels i hur Kommunförbundet/SKL väljer att tala om 

arbetsgivarfrågor på ett, enligt min mening, mer offensivt sätt. Huvudsakligt fokus i denna 

diskussion är riktat mot hur kommuner och landsting ska kunna framstå som attraktiva 

arbetsgivare. Det är viktigt, menar Kommunförbundet/SKL, att skapa positiva associationer 

till kommuner och landsting som arbetsgivare. Den vikt som Kommunförbundet/SKL lägger 

på att förbättra kommun- och landstingssektorns attraktivitet som arbetsgivare kan 

begripliggöras mot bakgrund av dels det identifierade behovet av att rekrytera personal, dels 

att personalförsörjningen till kommun och landsting ofta varit behäftad med problem.  

Rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys betraktar jag som 

en textburen framställning vilken tydligt åskådliggör SKL:s roll som arbetsgivarorganisation. 

Analysen av denna rapportserie har genomförts utifrån ett tematiskt upplägg och utan ambitionen att 

återge rapportserien i dess helhet. Syftet har varit att ställa den tematiska indelningen i relation till 

studiens syfte och idékritiska tolkningsram för att därigenom bidra till att ge indikationer på SKL:s 

övergripande arbetsgivarpolitiska diskussion.  

Utifrån den genomförda analysen av rapportserien menar jag att det är möjligt att hävda att: 

 

 den bild som SKL vill förmedla, för att skapa positiva associationer till kommun- och 

landstingssektorn, i stor utsträckning innehåller värderingar och begrepp hämtade från privat 

näringsliv. Det är den privata marknaden som är förebild, inte den demokratiska styrningen 

via förtroendevalda med offentlig finansiering och insyn.    

  

Formuleringarna om skolan som arbetsplats utgör ett viktigt undantag från den allmänna bedömningen 

av diskussionerna i inriktningsdokumenten. Lärarna är en yrkesgrupp som lyfts fram i de fyra 

inriktningsdokumenten. Det förekommer formuleringar som visar att Kommunförbundet/SKL ser 

denna yrkeskategori som viktig att prioritera. Jag har bland annat tolkat en formulering i Kommunerna 

och det livslånga lärandet i inriktningsdokument 2 som att det visar på att Kommunförbundet/SKL 

anser att lärarnas kunskap och engagemang bör tillvaratas och stimuleras. Att just skolfrågor överlag 

framstår som särskilt angelägna för Kommunförbundet/SKL och att lärarna tillerkänns en 

framträdande roll härvidlag bör framhållas. Det är ingen huvudfråga för mig att här utreda varför just 
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skolfrågor och lärarna betonas. Vi bör dock påminna oss om den debatt som förs angående huruvida 

skolan ska drivas i statlig eller kommunal regi.  

Medborgarbegreppet rymmer olika roller. Som samhällsmedborgare agerar vi på olika arenor, och 

intar olika medborgarroller beroende på vilken situation vi befinner oss i. Kommuner och landsting är 

arbetsplatser och arbetsgivare åt över en miljon anställda. En stor del av Sveriges medborgare utgörs 

således av de offentliganställda i kommuner och landsting. När arbetsgivarorganisationen 

Kommunförbundet/SKL i inriktningsdokumenten diskuterar frågor om exempelvis självstyrelse, 

demokrati, medbestämmande, livsmiljö och säkerhet/trygghet görs dock detta utan koppling till det 

faktum att kommuner och landsting fyller en funktion som arbetsplatser. Den medborgarroll som 

Kommunförbundet/SKL diskuterar är istället till övervägande del rollen medborgaren-som-

brukare/hjälptagare/patient/skattebetalare.  

Diskussionen i inriktningsdokumenten ger därmed i stor utsträckning sken av att kommuner och 

landsting endast är organisatoriska enheter som ska leverera välfärdstjänster och service till det 

omkringliggande samhället. Att kommuner och landsting också är stora arbetsplatser som byggs upp 

av interna relationer kommer således i skymundan. Likaså att dessa arbetsplatser kan vara en källa till 

demokratisk delaktighet och medborgerlig fostran.   

Med hänvisning till vad Rosmari Eliasson-Lappalainen och Rolf Å Gustafsson har iakttagit är det 

relevant att fråga sig varför det i så hög grad i de undersökta texterna är hjälpmottagarens 

självbestämmande, integritet och inflytande som ska värnas och stärkas? Motsvarande utfästelser som 

gäller de anställdas självbestämmande och inflytande är sällsynta.  Kommunförbundet/SKL framhåller 

istället andra värden som arbetsplatser i kommuner och landsting ska värna; effektivitet, produktivitet 

och resultat.  Med hänvisning till Lennart Lundquist kan man därmed ställa sig frågan vilken möjlighet 

de offentliganställda har att kunna värna de demokrativärden som är unika för den offentliga sektorn 

då frågor om exempelvis medbestämmande, inflytande och delaktighet i så hög grad diskuteras endast 

utifrån användarnas/patienternas/hjälptagarnas perspektiv? 

Möjligheterna för de offentliganställda att hävda och försvara den politiska demokratins värden - att 

vara demokratins väktare - skulle sannolikt förbättras om ett lagskydd fanns för de anställda som 

uppmärksammade brister och missförhållanden i offentlig verksamhet. Att SKL:s förbundsstyrelse av 

kongressen fått uppdraget att uppmana regeringen till att utföra en översyn av ett sådant lagskydd bör 

här framhållas och betonas. 

Genom en jämförelse av de formuleringar i inriktningsdokumenten som beskriver 

Kommunförbundet/SKL:s uppgifter har vi sett att förbundet tydligare och oftare talat om sin roll som 

arbetsgivarorganisation. Detta kan kanske te sig paradoxalt med tanke på det som nyss har kunnat 

konstateras; nämligen att det finns få kopplingar och reflektioner till de anställdas villkor i 

inriktningsdokumenten generellt sett. Detta tydligare fokus på rollen som arbetsgivarorganisation bör 

dock ställas i relation till att Kommunförbundet/SKL konstaterat att det fanns problem i frågan om 

personalförsörjningen till kommuner och landsting. Frågan vi måste ställa oss är vilken arbetsgivarroll 

det är som SKL uttrycker? Vilket är Kommunförbundet/SKL:s arbetsgivarperspektiv? Vad innehåller 

organisationens arbetsgivarpolitiska budskap? 

För att svara på dessa frågor analyserades rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och 

landsting. Fakta och analys. Rapportserien var framtagen vid SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning 

och den första skriften i serien publicerades 2006. Rapportseriens tillkomst ska förstås mot bakgrund 

av SKL:s vilja att ta kommando över debatt och problemformulering. Enligt SKL florerade i samhället 

myter kring hur det var att arbeta i kommuner och landsting, myter som bar med sig negativa bilder av 

den offentliga arbetsgivaren. Rapportserien ska således betraktas som ett sätt för SKL att balansera 

denna mytbildning för att därigenom förbättra personalförsörjningen till kommuner och landsting. 

Arbetsgivarens perspektiv är därför uteslutande vänt utåt för att locka till sig, attrahera, ny personal. 

Att SKL hade konstaterat att privat sektor hade bättre image än kommuner och landsting måste också 

betonas i sammanhanget. 

Jag har funnit tre teman vara särskilt framträdande i rapportserien Arbetsgivarperspektiv på 

kommuner och landsting. Fakta och analys. Enligt min tolkning kan dessa teman betraktas som förslag 

på åtgärder från SKL:s sida för att kommuner och landsting som arbetsgivare ska uppfattas som mer 

attraktiva. Vi kan också välja att se dessa teman som ett slags symboler för vår samtids värderingar: 
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1. Individuell lön efter prestation och resultat. 

 

En sammanfattning av SKL:s argumentation i denna rapportserie kan göras med hjälp av tre begrepp: 

decentralisering, resultatstyrning och individcentrering. Tillsammans fungerar de som medel i SKL:s 

arbete för att attrahera ny personal till kommuner och landsting. Frågan som måste ställas är dock 

vilken betydelse som användandet av dessa begrepp får för den redan anställda personalen? Vem 

gynnar det exempelvis mest att kollektivavtalen ska utformas så att de uppmuntrar till individuella och 

lokala lösningar? 

Talet om individuell och resultatorienterad lönesättning tolkar jag som i första hand riktad till 

anställda i chefsposition eller i annan tjänstemannabefattning. Om denna tolkning är korrekt utestänger 

SKL från denna diskussion majoriteten av de anställda som tillhör Kommunalarbetarförbundet. Vilka 

möjligheter har denna grupp att använda sig av resultatbaserad och individualiserad lön? SKL bortser 

också från det faktum att majoriteten av de arbeten som utförs i välfärdstjänstesektorn svårligen låter 

sig mätas och utvärderas enligt en instrumentell - rationell bedömning. Hur rimligt är det att ge så stor 

vikt och stort utrymme åt begrepp som mål- och resultatstyrning i verksamheter där arbetena 

kännetecknas av relationsorienterade uppgifter? Vilka andra mål kan finnas med en verksamhet inom 

vård, skola, omsorg och socialtjänst än att ge just vård, utbildning, stöd och omsorg? Hur påverkar en 

sådan rationell syn på välfärdstjänstearbetena de som utför dessa relationsorienterade tjänster? 

 

2. Hälsofrämjande insatser som en del i ett varumärkesbyggande. 

 

Till skillnad från i inriktningsdokumenten förekommer i rapportserien resonemang om kopplingen 

mellan livsmiljö och arbetsmiljö. En god hälsa på arbetet ses som viktigt för att upprätthålla en god 

folkhälsa i stort. Flera faktorer redovisas vilka ses som betydelsefulla för att uppnå en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Insikten och kunskapen finns således klart uttalad om vilka faktorer som leder till en bra 

arbetsmiljö. Ur rekryteringssynpunkt är det naturligtvis viktigt för SKL att kommuner och landsting 

uppfattas som attraktiva arbetsgivare även ur ett hälsoperspektiv. De insatser som diskuteras ingår som 

en del i arbetet med att förbättra kommuner och landstings varumärke Min tolkning av SKL:s 

utfästelser på detta område är därför att dessa i första hand syftar till att stärka bilden av kommuner 

och landsting som hälsofrämjande arbetsplatser. Därigenom ska personalförsörjningen till sektorerna 

underlättas.   

 

3. Företag och marknad som förebild. 

 

Kommuner och landsting är politiskt styrda organisationer med offentliga uppdrag. Den politiska 

styrningen gäller också för SKL. Förbundet beskriver på sin egen hemsida organisationen som ”en 

politisk organisation”. Vid läsning av de olika skrifterna i rapportserien kan det dock konstateras att 

begreppet politik och vad som kan tänkas rymmas däri diskuteras ytterst sällan.  Vid de tillfällen då det 

offentlig-politiska ändå uttryckligen diskuteras är det ofta i sammanhang där SKL upplever att de 

särskilda verksamhetskrav som följer av att kommuner och landsting är offentliga organisationer 

medför svårigheter och problem för dessa att kunna utöva ett effektivt arbetsgivarskap. En tolkning av 

detta är att SKL menar att sådana värden som förknippas med offentligheten (demokrativärden), 

såsom exempelvis öppenhet och insyn, riskerar att försvåra för den offentliga arbetsgivaren att 

rekrytera personal. I alla händelser är inte dylika värden behäftade med positiva associationer. 

För att kommuner och landsting ska uppfattas som attraktiva arbetsgivare verkar SKL vara av 

åsikten att det som är unikt för den offentliga verksamheten, att den är en direkt del i den politisk-

demokratiska processen, ska tonas ned. Det är således inget speciellt med kommuner och landsting. 

Att som SKL tillämpa teoretiska organisationsmodeller inhämtade från privat servicesektor på de 

offentliga välfärdstjänsteverksamheterna är ett uttryck för det som inom organisationsforskningen 

vanligen ses som ekonomisering. För att kommuner och landsting ska framstå som mer attraktiva 

arbetsgivare används det privata näringslivet som förebild. Detta syns tydligt i det sätt på vilket SKL i 

rapportserien väljer att tala om kommun- och landstingssektorn 
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5.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 

I enlighet med undersökningens syfte har denna rapport beskrivit och kritiskt granskat hur 

Kommunförbundet/SKL såsom varande företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet uttrycker sig.  

Jag har i det föregående avsnittet redogjort för de slutsatser som jag menar är möjliga att dra utifrån 

den idékritiska tolkningsram jag använt vid analysen av det empiriska materialet. Idékritiken, rätt 

använd, bidrar till att de undersökta texterna betraktas i ett visst ljus. Jag ställer formuleringar i 

inriktningsdokumenten och de olika skrifterna mot en normativ tolkningsram enligt vilken jag ser 

offentliga organisationer som kvalitativt annorlunda än privata organisationer.  

Att Kommunförbundet/SKL för att attrahera personal till kommun- och landstingssektorn använder 

en terminologi med influenser från företag och näringsliv är ett tecken på en annan normativ 

utgångspunkt för resonemangen. Det blir då följdriktigt att kommuner och landsting endast definieras 

som organisationer som effektivt ska leverera service till kunder. Som vi har sett i 

inriktningsdokumenten ger diskussionerna där i stor utsträckning sken av att kommuner och landsting 

endast byggs upp av externa relationer. Att kommuner och landsting fyller funktionen av att vara 

arbetsplatser med anställd personal uttrycks mer sällan.  

Enligt Kommunförbundet/SKL:s stadgar ska organisationen tillvarata kommuner och landstings 

intressen. I stadgarna definieras inte kommuner och landsting. Men kommuner och landsting ska värna 

både demokrativärden och ekonomivärden. Den offentliga verksamheten hämtar sina mål och medel 

direkt från den politisk-demokratiska processen. Vi kan upprepa den idealtypiska definitionen av 

begreppet den offentliga sektorn såsom varande ”offentlig egendom och politiskt styrd planering”.
206

 

Mot bakgrund av dels denna definition, dels definitionen av Kommunförbundet/SKL som företrädare 

för det offentliga arbetsgivarskapet, finner jag stora delar av argumentationen i de undersökta avsnitten 

i rapportserien Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys vara ensidiga och 

starkt förenklade. 

Den manifest uttryckta ideologin i både inriktningsdokumenten och i rapportserien kan 

sammanfattas i ord och begrepp som effektivitet, resultatstyrning, målinriktning, varumärke, service, 

konkurrens, lönsamhet och individualism. Dessa begrepp återkommer regelbundet och symboliserar 

marknadsstyrningens och ekonomismens inflytande. 

Latent uttrycker Kommunförbundet/SKL i inriktningsdokumenten uppfattningen att inflytande, 

delaktighet, demokrati och medbestämmande inte är några högprioriterade frågor gällande de 

offentliganställda i kommuner och landsting. I Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. 

Fakta och analys finns latent uttryckt uppfattningen att kommuner och landsting bör betraktas som 

vilka organisationer som helst. Aspekter som har att göra med politik och demokrati lyfts inte fram i 

någon nämnvärd omfattning. Här syns influenser från New Public Management tydligt. 

Den offentliga arbetsgivarrollen i konkurrensens tid anpassar därmed sitt budskap till de normer 

och värderingar som råder i samtiden. Kommunförbundet/SKL skisserar en bild av att kommuner och 

landsting måste konkurrera med andra arbetsgivare om arbetskraften och för att locka till sig personal 

anpassas därmed budskapet till rådande ideologi, där marknad och individ är centrala begrepp. 

Behovet av att göra kommuner och landsting attraktivare som arbetsgivare är ett genomgående 

tema i Kommunförbundet/SKL:s diskussion i den undersökta empirin. Någon analys av varför och hur 

detta behov har uppstått saknas dock.  

I Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys redovisas de lösningar som 

företrädaren för det offentliga arbetsgivarskapet i konkurrensens tid har på det 

personalförsörjningsproblem i kommuner och landsting som man identifierat. Jag menar att det är 

rimligt att fråga sig om inte en argumentation av det slag som vi kunnat se att Kommunförbundet/SKL 

till stor del använder sig av i de undersökta inriktningsdokumenten kan tänkas ha bidragit till att detta 

personalförsörjningsproblem uppstått. I alla hänseenden framstår det som föga sannolikt att arbeten i 

kommuner och landsting av allmänheten ska komma att betraktas som viktiga och betydelsefulla - 

attraktiva - när villkoren för dessa arbeten i så ringa grad nämns och ägnas ett intresse av 

kommunernas och landstingens arbetsgivarorganisation. Inriktningsdokumenten har ju som 
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textmaterial definierats som en slags ”riktningsangivelse” för vad som ska prioriteras för kommande 

kongressperioder. Vi kan också se inriktningsdokumenten som ett uttryck för vilka dominerande 

värderingar som omfattas av de kommun- och landstingspolitiker som finns representerade i 

Kommunförbundet/SKL:s olika förtroendeorgan, som kongress och styrelse.  

 

5.3 FORTSATT FORSKNING 
 
I denna studie har det empiriska materialet begränsats till fyra inriktningsdokument och en 

rapportserie bestående av fem skrifter. Det vore naturligtvis värdefullt att på olika sätt utvidga 

källmaterialet både på bredden och djupet. Av det material som finns att tillgå om 

Kommunförbundet/SKL i organisationens arkiv har endast en ytterst liten del använts i föreliggande 

studie. Det är därför angeläget med ytterligare forskningsinsatser som till exempel kan fördjupa 

kunskapen om förbundets utveckling och förändring över tid.  

Det vore exempelvis intressant att ta del av den stora mängd kongresshandlingar som finns 

bevarade för att därigenom kunna skissera det offentliga arbetsgivarskapets historia. Eftersom 

Kommunförbundet/SKL är arbetsgivarorganisation och förhandlar med fackliga organisationer skulle 

ett nytt perspektiv tillföras om en studie genomfördes där material också från de fackliga 

organisationerna granskades.  

Annat tänkbart källmaterial skulle kunna utgöras av remissyttranden som organisationen lämnat 

samt uttalanden från organisationen då den varit representerad i kommittéer och utredningar. 

På motsvarande sätt som Jan Gunnarsson gjorde 1972 i sin studie av Kommunförbundet skulle det 

vara angeläget att ingående kartlägga dagens SKL med avseende på beslutsfattande, relationer till 

kommunerna och förhållande till staten. Hur fattas besluten? Av vem? Är det relevant att tala om SKL 

som en politiskt styrd organisation? Här är det intressant att jämföra kongressens möjligheter till 

inflytande med exempelvis förbundskansliets tjänstemannaorganisation och även jämföra förändring 

över tid i detta avseende.  

Även Rolf Ejvegårds studie från 1973 som handlar om Landstingsförbundet skulle framtida insatser 

kunna ta avstamp ifrån.  

Eftersom tidigare forskning har konstaterat att Kommunförbundet från 1980-talet och framåt blev 

en alltmer aktiv intresseorganisation i frågor som bland annat gäller reformeringen av offentlig sektor, 

vore det intressant att studera organisationens agerande inom en tidsperiod som rymmer denna högre 

grad av aktivitet. Utgångspunkt i en sådan studie skulle kunna vara både föreställningen om 

organisationen som en inflytelserik välfärdspolitisk aktör och definitionen av organisationen som 

företrädare för det offentliga arbetsgivarskapet. 

En sådan studie skulle ha att hantera flera frågeställningar av intresse att söka svaren på: På vilka 

sätt argumenterade Kommunförbundet för reformering av offentlig sektor? Går det att fastställa att 

Kommunförbundet kombinerade intresset av kommunal självstyrelse med sitt arbetsgivarintresse? 

Vilka åsikter fördes fram i kongress och andra politiskt styrda organ i Kommunförbundet när det 

gäller olika former av marknadisering av offentlig sektor? Fanns det avvikande uppfattningar och hur 

utbredda var dessa i så fall? Vilka kommunikationskanaler använde Kommunförbundet för att sprida 

idéer och åsikter? Vilka hade störst inflytande; politiker eller tjänstemän? Diskuterades i dessa debatter 

överhuvudtaget frågor som handlade om det faktum att politikerna utövade ett arbetsgivarskap? 
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7 APPENDIX 
 

7.1 SAMMANSTÄLLNING ÖVER AVSNITTEN I INRIKTNINGSDOKUMENTEN 
 

Inriktningsdokument 1 

Medborgaren i fokus. Verksamhetsplan för Svenska Kommunförbundet kongressperioden 

1999-2003. 47 sidor. 

Rubriker. 

Självstyrelsen och demokratin  

Agenda 21 - medborgaren och helheten 

Jämställdhet från grunden  

Den kommunala ekonomin 

Personalförsörjningen och verksamheternas behov  

Skolan 

Omsorg och vård 

Samhällsbyggnad och miljö 

Regionerna och kommunerna  

Kommunerna och internationaliseringen  

Den lokala självstyrelsens förbund 

 

 

Inriktningsdokument 2 

Kommunen, medborgaren och framtiden. Inriktningen av Svenska Kommunförbundets 

verksamhet för kongressperioden 2003-2007. 48 sidor. 

Rubriker. 

 

Kommunerna, medborgarna och självstyrelsen  

Kommunerna som arbetsgivare 

Kommunerna och pengarna  

Kommunerna och styrsystemen  

Kommunerna och mångfalden  

Kommunerna som samhällsbyggare  

Kommunerna och tillväxten  

Kommunerna och det livslånga lärandet  

Kommunerna och tryggheten  

Kommunerna och de äldre  

Förbundet och medlemmarna  

 

 

Inriktningsdokument 3 

En fråga om demokrati. Inriktningen av Sveriges Kommuner och Landstings verksamhet för 

kongressperioden 2007-2011. 18 sidor. 
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Rubriker. 

 

Förbundets verksamhet 

 

Möjligheter och utmaningar  

- Medborgare och kund 

- Trygghet och säkerhet 

- Globalisering 

- Integration 

- Arbetskraftsbrist och brist på arbete 

- Miljö och klimat 

 

Verksamhetens inriktning 

- Demokrati och självstyre 

 - Självstyre för demokrati och välfärd 

 - Nya demokratiska förutsättningar 

 - Förändrad politikerroll 

 - Samhällsorganisation i förvandling 

- Välfärdens finansiering och utveckling 

 - Framtidens finansiering 

 - Ökad effektivitet 

 - Bättre kvalitet och tillgänglighet 

 - Bättre förutsättningar för samverkan 

 - Tillväxt och regional utveckling 

 - Finansieringsprincipen 

- Attraktiva arbetsgivare 

 - Lokalt handlingsutrymme 

 - Lokal lönebildning 

 - Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

 - Verksamhet i andra former 

 - Kompetensförsörjning 

 

 

Inriktningsdokument 4 

En fråga om demokrati. Inriktningen för Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kongressperioden 2012-2016. 39 sidor. 

Rubriker. 

Förbundets verksamhet 

Möjligheter och utmaningar 

- Nya förutsättningar för det kommunala självstyret 

- Välfärdsuppdragets omfattning 

- En ny roll för politiken 

- Globaliseringen och tillväxten 

- Många står utanför 

- Skolan ska lyftas 

- Integrationen måste påskyndas 

- En hälso- och sjukvård i värdsklass 

- Ökad tillgänglighet i eSamhället 

- Klimatomställningen kräver nya lösningar 

- Brottsligheten måste förebyggas 
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- Bostadsförsörjningen är en gemensam uppgift 

 

Verksamhetens inriktning 2012-2016 

- Demokrati och självstyre 

 - Utveckla självstyrelsen 

 - Förnya demokratins institutioner 

 - Slagkraftiga regioner för tillväxt och utveckling 

 - En kommunallag i tiden 

- Välfärdens utveckling och finansiering 

 - Hur lösa framtidens finansiering? 

 - Olika utförare i välfärdsarbetet 

 - Regional utveckling för tillväxt 

 - Transportinfrastrukturen måste effektiviseras 

 - Kommunernas rätt att planera ska stärkas 

 - Fler och bättre e-tjänster 

 - Mot ett klimatsmart samhälle 

 - En god folkhälsa och sjukvård 

 - En samordnad organisation för arbetslösa 

 - Eleverna ska ha de bästa lärarna 

- Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb  

 - SKL ska verka för arbetsfred och kollektivavtal 

 - Lokala lösningar ska främja verksamheternas behov 

 - Attraktiva jobb 

 - Satsa på chef- och ledarskap 

 - Säkerställ en god kompetensförsörjning 

 - Lika rättigheter och möjligheter 

 - Arbetsgivarförbundet Pacta 
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7.2  SAMMANSTÄLLNING ÖVER ÄMNESOMRÅDEN I RAPPORTSERIEN 

”ARBETSGIVARPERSPEKTIV PÅ KOMMUNER OCH LANDSTING. FAKTA OCH ANALYS” 

2006, 2007, 2008, 2010 OCH 2011. 
 

”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2006”. 42 sidor. 

Ämnesområden: 

Lönebildning 

Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro 

Kvalitetssäkrad arbetsgivarpolitik 

Nytt pensionsavtal 

Attraktionskraft och rekrytering 

Fakta 

”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2007”. 42 sidor. 

Ämnesområden: 

Lönebildning 

Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro 

Förtroendevald och arbetsgivare 

Deltidsanställningar och tillfälliga anställningar 

Samverkan 

Fakta 

”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2008”. 42 sidor. 

Ämnesområden: 

Lokal lönebildning 

Arbetsmiljöansvar 

EU och arbetsgivarfrågorna 

Verksamheter i andra driftformer 

Fakta 

”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2010”. 51 sidor 

Ämnesområden: 

Lönebildning 

Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro 

Resultatinriktad arbetsgivarpolitik 

Employer branding 

Fakta 
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”Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys 2011”. 51 sidor. 

Ämnesområden: 

Lönebildning 

Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro 

Chefer i kommuner och landsting 

Omställningsavtal 

Fakta 
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7.3 STADGAR FÖR SKL. 
 

Stadgarna hämtade 2013-05-20 på: www.skl.se/om_skl/stadgar. 
 

1. Ändamål 

Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin 

 ha till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring 

 vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen nationellt och internationellt 

 vara arbetsgivarorganisation 

 främja och utveckla samverkan mellan medlemmarna 

 med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet 

 utgöra en nationell politisk arena för kommun- och landstingspolitik 

 vara en mötesplats för medlemmarna. 

 

2. Medlemmar 

Medlemmar i förbundet kan vara kommuner och landsting inklusive Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Region 

Skåne. 

Beslut om medlemskap fattas av förbundets styrelse. 

 

3. Förbundskongressen 

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundskongressen. Förbundskongress är valkongress, ordinarie kongress eller extra kongress. 

Förbundskongressen har 451 ombud. 

 

4. Val av kongressombud 

Val av kongressombud och ersättare sker i för kommuner och landsting/ regioner gemensamma, länsvisa valkretsar. 

Valet gäller för tiden räknad från början av valkongressen till början av närmast följande valkongress. 

Valet av ombud förrättas av medlems fullmäktigeledamöter under november eller december månad året före valkongress. Valet ska bestå 
oberoende av om omval eller extra val till någon fullmäktigeförsamling förrättas under mandatperioden. 

Valet sker med slutna sedlar. 

Partier får valsamverka. 

Ombudsplatserna fördelas mellan valkretsarna i förhållande till deras folkmängd vid ingången av det år val av kongressombud ska hållas. 

Rösternas värde bestäms genom att medlems folkmängd vid ingången av det år då valet skall ske divideras med antalet fullmäktige. Kvoten 

avrundas uppåt till fullt tiotal. Vid 100 innevånare per fullmäktige är röstvärdet 1,0. Röstvärdet anges med en decimal. 

Ombudsplatserna fördelas och besätts med de för valkretsen sammanräknade röstvärdena som grund. Fördelningen mellan partier och 
turordningen inom partier bestäms i övrigt enligt de grunder som i lag är föreskrivet om proportionella val i kommuner och landsting. På 

samma sätt utses och turordnas ersättare för varje parti som fått ombudsplats. 

Kongressen utser en valnämnd som ansvarar för sammanräkningen samt fördelningen och besättningen av ombudsplatserna. 

Valnämnden får ge närmare anvisningar för valets genomförande. 

 

  

http://www.skl.se/om_skl/stadgar
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5. Förbundskongressens sammanträden 

Valkongress 

Valkongress ska hållas senast i mars månad året efter det att allmänna val till kommun- och landstingsfullmäktige ägt rum. 

Styrelsen kallar till valkongress genom att senast två veckor i förväg underrätta medlemmar och ombud om tid och plats för kongressen. 

Vid valkongress ska behandlas: 

Val av: 

 kongresspresidium 

 valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valnämnden och ersättare för dessa 

 ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 

 valnämnd 

 revisorer och ersättare 

 fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer. 

Valkongressen ska ange ett riktmärke för förbundets arvodeskostnader under mandatperioden samt bemyndiga styrelsen att inom angivet 

riktmärke besluta om arvoden och ersättningar till förbundets förtroendevalda. 

Ordinarie kongress 

Ordinarie kongress ska hållas senast 30 juni året efter valkongressen. 

Styrelsen kallar till kongress genom att senast sex månader i förväg underrätta medlemmar och ombud om tid och plats för kongressen. 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas: 

 val av kongresspresidium 

 avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast föregående ordinarie kongress 

 styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 

 revisorernas berättelser 

 frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 

 ram för förbundsavgiften 

 styrelsens övriga förslag 

 motioner och interpellationer. 

Extra kongress 

Styrelsen får kalla till extra kongress. 

Styrelsen ska kalla till extra kongress om minst en tredjedel av kommunerna eller en tredjedel av landsting och regioner begär det. 

Motion 

Motion till ordinarie kongress och extra kongress kan väckas av medlem. Dessutom kan ordinarie ombud väcka motion. Vid extra kongress 

är motionsrätten begränsad till de ärenden som föranlett att kongressen sammankallats. 

Motion till ordinarie kongress ska ha inkommit senast två månader före kongressen. Vid extra kongress bestämmer styrelsen motionstiden. 

Styrelsen ska yttra sig över motion. 

Interpellation 

Vid ordinarie kongress och extra kongress får den som tjänstgör som kongressombud ställa interpellation till styrelsens ordförande. 

Ordföranden får uppdra åt annan att besvara interpellationen. 
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Interpellation ska ha inkommit senast två veckor före kongressen. 

Vid extra kongress är interpellationsrätten begränsad till ärende som behandlas på kongressen. 

Föredragningslista 

Föredragningslista och handlingar ska senast en vecka före kongress sändas till ombuden. 

Beslut 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Begärs omröstning, ska denna ske öppet utom vid val, som ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid 

val, då utgången bestäms genom lottning. 

 

6. Styrelsen 

Styrelsens sammansättning och hur den utses 

Styrelsen väljs av valkongressen och består av 21 ledamöter och 21 ersättare. Valet avser tiden intill dess ny styrelse valts. 

Valet av styrelseledamöter och ersättare ska om det begärs ske proportionellt enligt de förutsättningar som anges i lag om proportionella val i 

kommuner och landsting. 

Styrelsens ordförande samt en eller flera vice ordförande utses av valkongressen. Avgår ordföranden eller vice ordförande under valperioden 
ska styrelsen utse annan ledamot att under återstående mandattid vara ordförande eller vice ordförande istället för den som avgått. Om 

ledamot eller ersättare i styrelsen avgår under valperioden får fyllnadsval förrättas av styrelsen för återstående del av mandatperioden utifrån 

nominering av det berörda partiet i styrelsen. 

Kongressen beslutar i samband med valet av ersättare till styrelsen i vilken ordning ersättare ska inkallas. 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen leder förbundets verksamhet samt svarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. Styrelsen ska 
organisera förbundets verksamhet så att bokföringen, medelsförvaltningen och förbundets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett 

betryggande sätt. 

Styrelsen ska eftersträva en nära samverkan med förbundets medlemmar. 

Styrelsen företräder – biträdd av en av styrelsen utsedd förhandlingsdelegation – förbundet och dess medlemmar gentemot arbetstagares 

organisationer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare avseende kommunernas, landstingens och regionernas 
personal. Styrelsen har därvid befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktande för förbundets medlemmar. Sådan befogenhet 

kan delegeras till förhandlingsdelegationen. 

Styrelsen ska varje år fastställa arbetsprogram och budget för verksamheten samt årets förbundsavgift för medlemmarna inom ramen för 

kongressens beslut. 

Säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser. 

Beslut m. m. 

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Begärs omröstning, ska denna ske öppet utom vid val, som sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, 
då utgången bestäms genom lottning. 

Delegationer, utskott, beredningar m. m. 

Styrelsen kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för verksamheten. 
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7. Revision 

Valkongressen ska för samma tid som styrelsens uppdragsperiod utse minst tre revisorer och lika många ersättare. De valda revisorerna ska i 

sin tur utse auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag. Revisorerna skall granska förbundets bokföring och årsredovisning samt 

styrelsens förvaltning. De ska även pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisor ska årligen avge revisionsberättelse som lämnas till styrelsen. Revisionsberättelsen upprättas och undertecknas av de revisorer som 

haft revisorsuppdrag vid utgången av det räkenskapsår årsredovisningen omfattar. Revisionsberättelser jämte årsredovisningen ska årligen 

genom styrelsens försorg tillställas medlemmarna samt föreläggas kongressen för beslut om ansvarsfrihet. 

Revisor vars revisionsberättelse ska behandlas, har rätt att närvara vid kongress. Revisor som avstyrkt ansvarsfrihet är skyldig att närvara. 

 

8. Kansli och verkställande direktör 

Förbundets kansli leds av en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör. Verkställande direktören bestämmer kansliets 
organisation, anställer personal samt handhar den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar. 

 

9. Förbundsavgift 

Medlem ska varje år betala förbundsavgift till förbundet. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek inom den av kongressen fastställda 

ramen. Styrelsen äger rätt att besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem. 

Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget 
utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskattekraften i riket året för avgiftsåret. 

För Region Gotland dubbleras avgiftsunderlaget. 

 

10. Utträde, uteslutning 

Om medlem vill utträda ur förbundet ska det anmälas till styrelsen. Utträde kan endast ske vid utgång av kalenderår. Anmälan ska göras 

senast ett år före utträde. 

Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna. 

 

11. Stadgeändring 

Stadgeändring beslutas av kongressen. 
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