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Förord	  
Detta examensarbete har utförts under vårterminen år 2012 vid Luleå tekniska 
universitet. Idén om att undersöka bolagisering av kommunal verksamhet väcktes av 
tekniska förvaltningen vid Luleå kommun, vilka vi vill tacka för inspirationen till 
examensarbetet och den hjälp förvaltningen bidragit med.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Jeaneth Johansson för hjälp och goda råd som vi fått 
under examensarbetes gång. Ett stort tack riktas även till våra opponenter som bidragit 
med konstruktiv kritik under arbetets gång, vilket fått oss att tänka i nya banor. 
Dessutom vill vi tacka alla aktörer som har tagit sig tid för intervjuer och bidragit med 
sina erfarenheter. 
 
Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra familjer och vänner som visat förståelse 
för vår frånvaro under vårterminen.  
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Sammanfattning	  
För att möta de effektiviseringskrav som ställs på kommunal sektor ser kommuner till 
alternativa driftsformer för delar av organisationen. Bolagisering av kommunal 
verksamhet är något som har ökat de senaste åren för att möta kommunernas ökade 
krav. Syftet med studien är att öka förståelsen för bolagisering av kommunal 
verksamhet. Detta genom att identifiera centrala faktorer samt positiva och negativa 
aspekter med bolagisering av kommunal verksamhet. För att besvara syftet utfördes 
kvalitativa intervjuer med aktörer inom förvaltningar och kommunalägda bolag, detta 
för att belysa aktörernas egna upplevelser av bolagisering. De faktorer samt positiva 
och negativa aspekter som identifierats har analyserats utifrån situationsteorin och 
institutionella mekanismer användes för analys på en mer djupgående nivå. Diskussion 
har även förts kring principal-agentteorin då vissa faktorer är knutna till denna teori. 
Slutligen har studien utvecklat en konceptuell analysmodell vilken innehåller faktorer 
som kan tas i beaktning vid bolagisering av kommunal verksamhet. Med analysen som 
utgångspunkt kan studien konstatera att situationsteorins faktorer påverkar vid 
bolagisering av kommunal verksamhet samt att de identifierade positiva och negativa 
aspekterna utgör faktorer. 
 
Nyckelord: Offentlig sektor, bolagisering, privatisering, kommun, driftsform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

	  
	  

Abstract	  
In order to meet the demands for increased efficiency, the local municipality has 
created alternative operative measures. Corporatization within this sector for instance, 
has increased over the past few years to meet the demands. The purpose of this study is 
to create an increased understanding of the municipality's organization. This is 
achieved by identifying the main factors as well as the positive and negative aspects of 
creating such a corporatization. Several qualitative interviews were conducted with 
participants from government organizations and municipality owned companies. The 
participants shed light on their own experiences within corporatization. The main 
factors, positive and negative aspects were analyzed, from without the contingency 
theory, and the institutional mechanisms were used in a more profound, deeper 
analysis. There has also been discussion regarding the principal-agent theory, which is 
bound to certain factors. In conclusion, the study has developed a conceptual model of 
analysis, which contains factors that can be taken into account in the process of 
corporatization. Using the analysis as a starting point, the study brings attention to the 
fact that the factors of contingency theory affect corporatization of the municipal 
organization and that the positive and negative aspects, which were identified, 
constitute the factors. 
	  
Keywords: public sector, corporatization, privatization, municipal government, 
operative mode 
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1.	  Bolagisering	  i	  svenska	  kommuner	  
Detta inledande kapitel presenterar en bakgrund till studien och dess syfte. Först i 
introduktionen förklaras bakgrunden, problemdiskussionen och forskningsfrågor som 
sedan mynnar ut i studiens syfte. 

1.1	  Introduktion	  
Kommuner är centrala organisationer i samhället, de planerar och driver en rad 
verksamheter som är riktade till kommunmedborgarna. Finansieringen sker i stor 
utsträckning genom kommunalskatt och statsbidrag, det vill säga via gemensamma 
medel. De resurser som kommunerna tillhandahåller ska fördelas i demokratisk 
ordning, användas effektivt och på ett sådant sätt att den enskildes rättsäkerhet 
garanteras (Brorström & Siverbo, 2001). Sveriges 290 kommuner är i ett avseende lika 
varandra då de bedriver samma mångfacetterade verksamhet samt har ytterst samma 
uppdrag (skl.se). Kommunerna skiljer sig dock åt verksamhetsmässigt då uppdraget att 
genomföra verksamheten kan hanteras på olika sätt. Kommunens sätt att organisera 
verksamhet för att klara de tilldelade uppgifterna varierar också, främst under senare år 
då variationen ökat påtagligt. Detta stöds av gällande kommunallag som ger 
kommunerna möjlighet att själva bestämma organisationsform, genom självstyre 
(Brorström & Siverbo, 2001).  
 
Samhället förändras i en allt snabbare takt och kravet på förändring på både 
organisationer och samhället blir allt starkare (Jacobsen, 2005), också den kommunala 
sektorn, där de flesta offentliga tjänster produceras och distribueras har genomgått 
förändringar. Många kommuner genomförde under 1980-talet stora förändringar av sin 
politiska struktur, av sitt beslutsfattande och av sättet att samordna olika sektorer. Fram 
till idag har omorganiseringar med decentralisering, olika former av privatisering och 
experimenterande med olika företags- och verksamhetsformer genomförts 
(Jacobsen, 2005). Dessa förändringar är ett svar på ökade krav på kommunernas 
kostnadseffektivitet, speciellt gällande tekniska förvaltningar (Collin & Hansson, 
1991).  
 
För att möta dessa krav har intresset för alternativa driftsformer, såsom bolagisering 
och privatisering ökat. Studier visar också att trenden med privatisering och 
bolagisering av kommunal verksamhet ökat det senaste decenniet (Bel & Miralles, 
2003), men hade sin början redan på 1870-talet (Collin & Hansson, 1991). 
Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en 
förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare (ibid). Att bolagisera 
verksamheter är alltså något som inte är främmande för kommunerna i dagens 
samhälle. En av anledningarna till privatisering och bolagisering är tron att den privata 
sektorn skulle vara mer effektivt som producent än den offentliga sektorn 
(Pack, 1987; Villalonga, 1999). 
 
Tron om att kommunala bolag är mer effektiva än offentlig sektor visar sig genom att 
det aldrig funnits så många kommunala bolag som i dagsläget. I Sverige fanns det år 
2009 drygt 1 700 företag som kommunerna stod som ägare till. Detta innebär att varje 
kommun i genomsnitt ägde cirka fem till sex bolag var (Newsmill.se). De flesta av 
dessa företag är aktiebolag och den största kategorin utgörs av allmännyttiga 
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bostadsföretag, följt av elbolag samt vatten- och värmeförsörjningsbolag. Antalet 
anställda i kommunala bolag uppgick år 2008 till 45 000 personer (Petersson, 2010), en 
betydande del av de kommunalt anställda är därmed egentligen anställda inom en 
privaträttslig verksamhetsform. Ett bolag klassas som kommunalägt när kommunen 
står som ägare av minst 50 procent det vill säga har ett avgörande inflytande. Det mest 
förekommande är dock att kommunen äger företaget till fullo (ibid). 

1.2 Problemdiskussion	  
Även om trenden i dagsläget går mot bolagisering av kommunala verksamheter, finns 
det motsättningar i synen på privata alternativ till de offentliga driftsformerna (Collin 
& Hansson, 1991). New Public Management (NPM) uppkom under 1980-talet som ett 
svar på motsättningarna och för att finna nya och effektivare sätt att tillhandahålla och 
organisera offentliga tjänster (Hood, 1995). NPM-reformerna är inspirerad av den 
privata sektorns styrning och organisation av tjänsteproduktionen och syftar till att göra 
offentlig sektor mer lik den privata sektorn (Hood, 1995). Den kommunala 
bolagiseringen är ett tydligt exempel på detta.  
 
Det finns dock olikheter mellan privat- och offentlig sektor. Den grundläggande 
skillnaden är ägarperspektivet, då en offentlig organisation har stat, kommun och 
medborgarna som ägare (Rainey, Backoff & Levine, 1976). Offentlig sektor har 
därmed större krav riktade mot sig då medborgarna har högre förväntningar på 
integritet, ansvar (Rainey m.fl., 1976) samt öppenhet än på privat sektor (Christensen, 
2005). Kommunmedborgare förväntar sig effektivitet och hög kvalité på de tjänster 
som kommunen tillhandahåller (Bel & Warner, 2008). 
 
Meningsskiljaktigheter i synen på offentliga och privata instanser diskuteras flitigt 
politiskt och frågan om bolagisering är en av de mest kontroversiella. I Sverige följer 
diskussionen politikens höger- och vänsterskala. I grova drag är de borgerliga partierna 
för privatisering och bolagisering medan oppositionen är mot (Peterson, 2010). Collin 
och Hansson (1991) belyser att det finns en tveksamhet till bolagisering av kommunal 
verksamhet, vilket hänförs till ett minskat medborgarinflytande. Detta är något som 
belyses i media där kritik riktas mot kommunala bolag i form av bland annat vinstkrav 
och bristande insyn (Peterson, 2010).  
 
Som redan antytts finns det flera orsaker till att en kommun väljer att bolagisera 
kommunal verksamhet, en av de främsta faktorerna är den ökade effektivitet som 
förväntas uppstå i och med en bolagisering (Collin & Hansson, 1991). Skälet till 
variationen av olika driftsform av kommunal verksamhet beror på att det i dagsläget 
inte finns någon självklar lösning på hur kommunen bör organisera verksamheten 
(Brorström & Siverbo, 2001). Situationsteorin uttrycker att det inte finns en 
organisationsstruktur som fungerar bäst och är mest effektiv för alla organisationer 
(Mintzberg, 1993). Den struktur som bäst passar en verksamhet beror på olika faktorer 
som finns omkring och inom organisationen (Child, 1975). Därför antas att motiven för 
att bolagisera kommunal verksamhet kan förklaras av fler faktorer än effektiviteten.  
 
Förutom effektiviteten har det förts diskussioner vilka effekterna av en bolagisering av 
kommunal verksamhet ger.  Effekterna av bolagiseringen ger uttryck i bland annat 
större handlingsfrihet och kortare beslutsvägar (Montin, 1992). Tidigare studier visar 
att privatisering av kommunal verksamhet ger minskade kostnader, dock kan detta 
påverka kvalitén på arbetet negativt (Bel & Fageda, 2008).  
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Det finns många studier riktat mot privatisering, bland annat av skola och sjukvård, 
dock förekommer få studier om bolagisering av kommunal verksamhet. De underlag 
som finns kring bolagisering består till stor del av konsultinriktade rapporter därför 
bidrar denna studie till att fylla det gap kring bolagisering av kommunal verksamhet 
som finns i forskningen.  
 
Det finns enligt forskning alltså inte någon universallösning på hur en organisation 
mest effektivt ska struktureras. Det beror på faktorer som finns inom och omkring 
organisationen. Detta gäller förstås också den kommunala verksamheten. Det är dock 
omtvistat vilka faktorerna är och denna påverkan på bolagisering av kommunal 
verksamhet. Studien utgår från situationsteorin för att öka förståelsen av 
situationsfaktorerna som påverkar vid bolagisering. Studiens resultat kan nyttjas av 
kommuner då dessa står inför bolagisering av kommunal verksamhet. Utifrån 
bakgrunden och problemdiskussionen har studien mynnat ut i forskningsfrågor.  
Faktorerna baseras på upplevelser hos aktörer, som verkar inom kommunal verksamhet 
och kommunala bolag. Vilka faktorer upplever aktörerna är centrala vid bolagisering 
av kommunal verksamhet? Vilka positiva och negativa aspekter upplever aktörer på 
lokal nivå vid bolagisering av kommunal verksamhet? Varför upplevs dessa faktorer, 
samt positiva och negativa aspekter, påverka? 

1.3 	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för bolagisering av kommunal 
verksamhet genom att: 

• Identifiera centrala faktorer för bolagisering av kommunal verksamhet. 
• Identifiera positiva och negativa aspekter med bolagiseringen av kommunal 

verksamhet. 
• Utveckla en konceptuell analysmodell för att öka förståelsen med bolagisering 

av kommunal verksamhet utifrån situationsteori.  

1.4 	  Disposition	  
Uppsatsen är uppbyggd enligt figur 1.1 nedan: 

	  
	  

 

Studien börjar med att formulera bakgrunden gällande bolagisering av kommunal 
verksamhet i det inledande kapitlet. Introduktionen resulterar i forskningsfrågor och 
syftet om att öka förståelse för bolagisering av kommunal verksamhet. I kapitel 2 
presenteras teorier och litteratur som studien använt vilka mynnar ut i en teoretisk 
referensram, bestående av NPM, situationsteori och dess faktorer samt principal-
agentteorin. Nästföljande kapitel presenterar hur empiriinsamlingen gått till och hur 
syftet med studien ska uppnås. Här belyses även vilken kommunal verksamhet studien 
fokuserat på. I kapitel 4 presenteras resultatet av insamlad empiri och empirin 
sammanställs även i tabeller för en tydligare bild av det insamlade materialet.  I det 
nästföljande kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån en analysmodell samt en 
utveckling av en konceptuell analysmodell. I det avslutande kapitlet presenteras de 
slutsatser som studien kommit fram till samt svar på forskningsfrågorna från det 
inledande kapitlet. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

Kapitel	  1	  
Inledning	  
	  

Kapitel	  2	  
Teori	  

Kapitel	  3	  
Metod	  
	  

Kapitel	  4	  
Empiri	  
	  

Kapitel	  5	  
Analys	  

Kapitel	  6	  
Slutsatser	  
	  

Figur	  1.1:	  Studiens	  disposition	  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras den litteratur och teori som är relevant för att öka 
förståelsen för bolagisering av kommunal verksamhet. Kapitlet inleds med en 
presentation av New Public Management. Sedan presenteras situationsteori vilken 
ligger som grund för att besvara studiens frågeställningar samt principal-agentteorin. 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen samt 
analysmodell.  

2.1	  New	  Public	  Management	  	  
Under 1980-talet uppkom New Public Management (NPM) som är en bred term vilken 
omfattar olika reformer inom den offentliga sektorn och är något som påverkat 
utvecklingen av denna under de senaste decennierna (Hood, 1995). NPM uppkom för 
att hitta nya och effektivare sätt att tillhandahålla och organisera offentliga tjänster 
(Thomasson, 2009) samt att höja servicenivåerna mot medborgarna inom kommunen 
(Hood, 1995). Reformerna inom NPM är inspirerad av den privata sektorns styrning 
och organisation av tjänsteproduktionen och syftar till att göra offentlig sektor mer lik 
den privata sektorn (ibid). Detta innebär att skillnaderna mellan privat- och offentlig 
sektor suddas ut (Jacobsen, 2005). NPM-reformerna kom enligt Hood (1995) till för att 
förändra sättet som aktörer styr och kontrollerar de tjänster som produceras i offentlig 
sektor, inte ändra på tjänsterna som produceras. Sverige är ett land som tidigt började 
anamma NPM-reformer (Thomasson, 2009). NPM ger studien en bakgrund till varför 
en kommunal verksamhet söker efter alternativa driftsformer, vilken även hjälper till 
att uppnå studiens syfte med att öka förståelsen för bolagisering.  
 
NPM-reformerna uppstod från kritik mot det traditionella sättet att bedriva styrning 
och förvaltning inom offentliga organisationer (Jacobsen, 2005). Antagandet av den 
privata sektorns modeller har blivit bemött med kritik i litteratur om offentlig 
förvaltning, där kritiker till NPM menar att affärspraxis inte bör överföras till den 
offentliga sektorn då skillnaderna mellan offentlig- och privat sektor är för stora. 
Förespråkarna har uppmärksammat flera aspekter av externa omständigheter som 
påverkar offentliga organisationer. Två av dessa aspekter är komplexitet samt avsaknad 
av konkurrens (Boyne, 2002), vilka skiljer offentlig- från privat sektor.  

2.2	  Situationsteori	  
Tidig forskning inom organisationsteori pekar på att det finns ett bästa sätt att styra och 
strukturera en organisation (Tosi, 1992). Enligt Tosi (1992) har situationsteorin vuxit 
fram ur kritik mot denna tidiga forskning. Kritiken består i att ett bästa sätt att 
strukturera en organisation kan fungera i en omgivning som är stabil men inte för 
organisationer som verkar i föränderliga miljöer. I problemdiskussionen framgår att det 
inte finns en organisationsstruktur som fungerar bäst och är mest effektivt för alla 
organisationer, detta enligt situationsteorin (Mintzberg, 1993). Den struktur som passar 
bäst beror på olika faktorer, situationsfaktorer, som finns omkring och i organisationer 
(Child, 1975). Situationsteorin och dess situationsfaktorer hjälper studien att förstå 
varför kommuner väljer att bolagisera kommunal verksamhet.   
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Då en kommun kan besluta om att driva kommunal verksamhet i bolagsform 
(Kommunallag 1991:900) behöver inte organisationen, enligt situationsteorin, vara 
uppbyggd på samma sätt som den tidigare var i förvaltning. Detta baseras på att 
organisationerna kommer att påverkas av olika situationsfaktorer och dessa faktorer är 
väsentliga för en kommun huruvida bolagisering är aktuellt (Child, 1975; Donaldson, 
2001). Situationsfaktorerna reflekterar i sin tur påverkan på omgivningen som 
organisationen är verksam i. Enligt Donaldson (2001) bör organisationen, för att vara 
effektiv, anpassa dess struktur till organisationens situationsfaktorer och därmed till 
omgivningen.  
 
Situationsfaktorerna inom organisatorisk struktur kan delas in i interna eller externa 
faktorer. Arbetet som utförs inom organisationerna och organisationens storlek är 
interna faktorer (Donaldson, 2001). De faktorer som finns i företagets omgivning är 
externa faktorer, dessa består av exempelvis kunder, konkurrenter och regleringar 
(ibid). Denna studie kommer i enlighet med Tosi (1992) att behandla 
situationsfaktorerna effektivitet (Tosi, 1992), omgivning och struktur. (Tosi, 1992; 
Anthony & Govindarajan, 2007).  

2.2.1	  Effektivitet	  	  
När det existerar en överensstämmelse mellan omgivningen, företagets interna struktur 
och strategi leder det enligt Donaldson (2001) till ökad effektivitet. Om en organisation 
skulle inträda i en annan slags omgivning skulle organisationen anpassa sig till den nya 
omgivningen (Tosi, 1992). Enligt Rainey m.fl. (1976) uppnås effektivitet genom att 
producera en vara eller tjänst för minsta möjliga kostnad medan man behåller en 
konstant nivå på kvalitén. Inom en kommun produceras tjänster såsom barnomsorg och 
avfallshantering till kommunmedborgarna. Lawrence och Lorsch (1967) förklarar 
effektivitet genom att en organisation är vinstgivande. Enligt Henry Tosi (1992) är 
denna definition smal och Tosi menar att det finns andra kriterier som påverkar 
effektivitet. Några av dessa är marknadsandel, moral, tillväxt, flexibilitet och kvalité. 
Då delar av kommunal verksamhet inte får drivas med vinst utgår studien från Tosis 
(1992) kriterier. 
  
Tosi (1992) diskuterar att det åtminstone finns tre dimensioner som gör att man kan 
mäta effektivitet. Produktivitet syftar till hur nyttjandet av resurser som krävs för att 
skapa en produkt eller tjänst används. Den andra dimensionen är en slags output av 
organisationens medlemmar såsom lön, trivsel, kvalitén på arbetslivet och säkerhet. 
Den sista dimensionen är utfallet av samhällsansvar (ibid). Inom kommunen är den 
sistnämnda dimensionen en av de mest väsentliga att uppnå då kommunen har ett 
ansvar gentemot medborgarna. 
  
Effektivitet kan även definieras som teknologisk effektivitet, förhållandet mellan input 
och output, vilken är den definition som främst används i offentlig förvaltning (Rutgers 
& van der Meer, 2010). Termen effektivitet skiljs åt mellan offentlig- och privat sektor. 
I offentlig sektor ska effektivitet bedömas mot bakgrund av offentliga värden (ibid). I 
en privat organisation finns endast en uppskattad ”output”, vinst, medan en statlig 
organisation har fler värdefulla ”output” att uppnå såsom legalitet, integritet och 
demokrati (ibid). Detta kan kopplas till kommunernas service till medborgarna såsom 
barnomsorg, avfallshantering samt vatten och avlopp. Effektivitet är inte alltid det 
främsta målet i den offentliga sektorn (Rutgers & van der Meer, 2010) även om 
kommuner idag möter större effektivitetskrav. Enligt Petersson (2005) är en av 
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fördelarna med att bolagisera verksamhet att produktionen blir mer effektiv. Enligt 
Petersson (2010) definierar regeringen effektivitet i kommunal verksamhet enligt 
följande: ”Kravet på effektivitet innebär att förvaltningen skall åstadkomma avsedda 
resultat och uppnå de mål som fastställs av statsmakterna och att detta skall ske 
kostnadseffektivt”. Det är av vikt att kommunen bedrivs kostnadseffektivt då den 
finansieras av skattemedel. 
 
Det kan dock finnas konflikt mellan mätningen av effektivitet och andra värden i 
organisationen, och det kan vara svårt att fastställa prioritet bland målen (Rutgers & 
van der Meer, 2010). Det kan även saknas överenskommelse om vilka värden som ska 
eftersträvas. Dessutom kan mål i politiska sammanhang vara tvetydiga och snabbt 
föränderliga vilket kan resultera i bristande effektivitet (ibid). Detta skiljer sig från 
privat sektor där tydligare mål kan finnas uppsatta. Vidare måste offentlig förvaltning 
vara effektiv, det vill säga att skapa vad medborgarna eller samhället kräver och 
behöver (Rutgers & Van der Meer, 2010).  
 
Ambitionen inom den offentliga sektorn är att verksamheten ska kännetecknas av hög 
kvalité och utvecklas med medborgare i fokus (Bengtsson, 2010). Kvalitén på de 
tjänster som utförs av offentlig sektor är svåra att specificera. Det har framkommit 
kritik mot bolagisering av verksamheterna då bolaget vid nedskärning av kostnader kan 
påverka kvalitén negativt, även om verksamheten är finansierade av staten (Hart, 
Shleifer & Vishny, 1997).  

2.2.2	  Omgivning	  
Situationsteorin utgår från att en organisation interagerar med intressenter i dess 
omgivning. Studier har undersökt hur egenskaperna av marknader och teknologiska 
omgivningar påverkar den interna strukturen av en organisation (Tosi, 1992). 
Omgivningen anses bestå av intressenter. Freemans (1984) generella definition av 
intressenter är enligt följande: “any group or individual who can affect or is affected by 
the achievement of the organization’s objectives”. Detta skapar en beroendesituation. 
Denna situation kan förklaras av principal-agentteorin samt intressentteorin. I offentlig 
sektor definierar Johnson och Scholes (2002) intressent som: ”those individuals or 
groups who depend on the organization to fulfill their own goals and on whom, in turn, 
the organization depends”.  
 
Enligt Collin och Hansson (1991) är de intressenter som påverkas vid bolagisering av 
kommunal verksamhet i första hand kommunmedborgarna. Vid bolagisering blir 
kommunen ägare till verksamheten, vilket innebär att kommunen också blir en av 
huvudintressenterna. Utöver de två nämnda intressenterna tillkommer bland annat 
opinionsbildande grupper, anställda och leverantörer (Bruzelius & Skärsvad, 2011).  
 
En del av grunden för ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen som innebär 
insyn i myndigheters arbete. I debatter som förts på politisk nivå har insynen i 
verksamheten diskuterats vid bolagisering av kommunal verksamhet. Diskussionen 
handlar om att verksamheterna bolagiseras för att kringgå politikers och allmänhetens 
insyn (Collin & Hansson, 1992). För att bättre förstå beroendeförhållandet och insynen 
mellan organisationer och dess intressenter utgår studien från principal-agentteori. 
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Principal-‐Agentteori	  
Principal-agentteorin är den äldsta och mest förekommande teorin som tar upp det 
sociala samspelet mellan principal (ägare) och agent (anställd) där agenten ska agera 
utifrån principalens intresse (Ross, 1973). I en kommun kan principal-
agentförhållandet visa sig i form av att medborgaren (principalen) genom kommunval 
väljer politiska representanter (agenten). Den ursprungliga tanken är att politikerna ska 
agera utifrån medborgarnas intresse (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1969). Teorin 
utgår från att individen är nyttomaximerande, detta kan bidra till att agenten inte alltid 
utför sitt uppdrag utifrån principalens bästa (ibid). I alla organisationer även inom 
kommuner uppstår problemet att agenten inte agerar utifrån principalens välfärd. Detta 
då även politiker är nyttomaximerande. Vidare är agenten och principalen olika i sitt 
risktagande (ibid). Konflikter kan uppstå när principalen och agentens mål är olika 
(Jensen & Meckling, 1969). 
 
För att minimera problem som uppstår mellan agenten och principalen kan principalen 
kontrollera agenten och dennes arbete genom kontroll och övervakning (Jensen & 
Meckling, 1969). I en förvaltning råder offentlighetsprincipen vilken innebär att vem 
som helst kan ta del av myndigheters allmänna handlingar (regeringen.se). Inom 
kommunal verksamhet kan detta vara ett sätt att kontrollera att principalen arbetar 
utifrån kommunmedborgarnas intresse. Peterson (2005) belyser vikten av granskning 
av offentlig förvaltning. Granskningen innebär att medborgarna och de folkvalda 
politikerna måste kunna följa utvecklingen inom förvaltningen, samt få en inblick i hur 
den offentliga förvaltningen förverkligar medborgarnas preferenser. Information utåt är 
därmed nödvändig i den offentliga sektorn (Peterson, 2005). I Sverige utövas 
kontrollen i huvudsak av förvaltning eller kommunalt bolag genom politiska partier 
(Peterson, 2010). 
 
När en kommunal verksamhet bolagiseras, exempelvis som aktiebolag, lyder 
verksamheten under andra lagar och den demokratiska insynen kan falla bort i och med 
att offentlighetsprincipen inte behöver omfatta aktiebolag (Collin & Hansson, 1991). 
Offentlighetsprincipen har vidgats och i dagsläget gäller den även viss kommunal 
verksamhet som bedrivs privat eller som bolag (Petersson, 2010). För kommunalägda 
bolag där detta inte gäller kan offentlighetsprincipen skrivas in i bolagsordningen 
(Petersson, 2010). Det kommunalägda bolaget presenterar varje år en årsredovisning, 
detta för att allmänheten ska få insyn i bolaget (Petersson, 2006).  
 
Ramamurti (2000) menar att principal-agentteorin kan tillämpas vid privatisering och 
bolagisering då ägarskapet är separerat från ledningen. I ett bolag kan det vara lättare 
för principalen att kontrollera agenten då bolagen har tydligare mål än en förvaltning. 
Målen i kommunal förvaltning riktas mer mot medborgaren och samhällets välfärd. I 
bolag kan även agentproblematiken minskas med hjälp incitamentsprogram (ibid). 
Kontroll kan vara mer effektiv vid bolagisering eftersom aktieägaren (i detta fall 
kommunen) kan avsätta VD:n och ledning. I förvaltning är det mer styrt och missnöje 
visas genom att inte återvälja politiker (Ramamurti, 2000). 

2.2.3	  Struktur	  
Ytterligare en del av situationsteorin är relationen mellan omgivningen och 
organisationens struktur. Lorange, Scott, Morton och Ghoshal (1986) definierar 
struktur som ”the overall mechanism in the organization that impacts the flow of 
information, the process of decision making and the delineations of responsibility”. 
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Organisationsstrukturen syftar här till de relationer mellan aktiviteterna som pågår 
mellan olika delar av organisationen samt interaktionen mellan dessa delar och 
omgivningen.  Burns och Stalker (1961) kom fram till slutsatsen om att det inte finns 
en bästa organisationsform som passar alla organisationer. Tosi (1992) bygger på 
antagandet att organisationer har egna preferenser samt differentiering och integration 
av aktiviteter. Det går därför inte att påstå att alla organisationer kommer att se 
likadana ut om de verkar i samma eller liknande miljöer (Tosi, 1992). Detta kan 
förklara varför kommuner skiljer sig åt vid val av driftsform av kommunal verksamhet, 
trots den liknande miljön.  För att utforma en organisation menar Child & McGarth 
(2001) att organisationen bör ta ställning till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur 
ansvarsfördelningen och arbetsuppgifter ska ske ut samt hur ledning, samordning och 
styrelse ska utformas. 
 
Burns och Stalker (1961) beskriver en skala över organisationsformer på vilken 
extremerna är organisk- och mekanisk organisation. En organisation är sällan helt 
mekanisk eller organisk utan befinner sig någonstans på denna skala. Den mekaniska 
organisationsformen lämpar sig bäst för organisationer som verkar i en stabil miljö. 
Organisationen har en typisk hierarkisk uppbyggnad där besluten fattas högt upp i 
organisationen och enheterna utför specificerade arbetsuppgifterna (Macintosh & 
Quattrone 2010). Organisationer inom den offentliga sektorn har mer formella 
procedurer för beslutsfattande och är mindre flexibla än företag inom den privata 
sektorn (Boyne, 2002) vilket är något som tydliggörs inom kommuner. I en kommun 
väljs vart fjärde år politiker till kommunfullmäktige av medborgarna. Fullmäktige utser 
en kommunalstyrelse samt beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen (skl.se).  
Kommunfullmäktige är kommunens ytterst beslutande organ, men kommunstyrelsen 
leder och samordnar arbetet inom kommunen. Under nämnden finns en förvaltning och 
nämnden ansvar för det dagliga arbetet inom den förvaltningen samt genomför beslut 
som fattas av kommunfullmäktige (skl.se). Då beslutsvägar är hierarkiskt uppbyggda 
och enheterna utför specificerade uppgifter kan en kommun liknas med en mekanisk 
organisation. I och med detta är beslutsvägarna och informationsflödet vertikalt inom 
en kommun, vilket kan innebära att informationen löper genom varje nivå i 
organisationen. Detta kan resultera i längre beslutsvägar och ett mer begränsat 
handlingsutrymme. En mekanisk organisation kännetecknas även genom att samma 
mönster repeteras och att det som produceras alltid blir lika (Macintosh & Quattrone, 
2010). Vid bolagisering av kommunal verksamhet kan beslutsvägarna bli kortare.  
 
Den organiska organisationsformen lämpar sig för en organisation som verkar i en 
föränderlig miljö, där bland annat tillverkningstekniken konstant förbättras. 
Organisationen finner därför svårigheter med att på förhand bestämma ett 
handlingsmönster, vilket gör att organisationen är uppbyggd som ett nät där metoder, 
rutiner och befogenheter kontinuerligt ändras och utvecklas. I och med detta finns 
ingen hierarkisk uppbyggnad, utan strukturen liknas som ett nät där styrningen har 
utgångspunkten i de mål och ideologier som finns inom organisationen. Samarbetet 
sker på en annan nivå än i en mekanisk organisation i den bemärkelsen att alla 
medarbetare, oberoende position, kan föra dialoger med de högsta cheferna i 
organisationen för att lösa uppkomna problem (Macintosh & Quattrone, 2010). Collin 
och Hansson (1991) menar att både handlingsfriheten för VD:n i bolaget och 
tidsminskning mellan initiativ och beslut är en effekt av bolagisering. Utifrån detta kan 
studien tyda att ett bolag mer kan liknas med en organisk organisation än en kommun.  
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2.3	  Sammanfattning	  av	  teoretisk	  referensram	  
Med utgångspunkt från de behandlade teorierna och litteraturen ovan har faktorer 
identifierats som påverkar bolagiseringen av kommunal verksamhet. Utifrån dessa 
faktorer har en referensram skapats vilken kommer att ligga till grund för att analysera 
empirin. Valet baseras på att dessa faktorer ligger till grund för att studiens syfte om att 
öka förståelsen för vilka faktorer som ligger till grund i kommunala beslut gällande 
driftsform av kommunal verksamhet kan uppfyllas. 
 
Situationsteorin uttrycker att det inte finns en bästa organisationsstruktur som fungerar 
mest effektivt för alla organisationer (Mintzberg, 1993).	   Den struktur som passar bäst 
beror på olika faktorer, situationsfaktorer, som finns omkring och i organisationen 
(Child, 1975). Tosi (1992) diskuterar olika situationsfaktorer. Studien har valt att 
behandla faktorerna effektivitet, omgivning och struktur (Tosi, 1992; Anthony & 
Govindarajan, 2007), varför dessa är centrala i analysmodellen. Inom dessa tre 
huvudfaktorer finns underfaktorer som förväntas påverka vid bolagisering av 
kommunal verksamhet.  
 
Den offentliga sektorn påverkas av New Public Management som omfattar olika 
reformer inom den offentliga sektorn och är något som påverkat utvecklingen av den 
offentliga sektorn under de senaste decennierna (Hood, 1995). NPM är en bakgrund till 
analysmodellen och ses som en övergripande situationsfaktor. Detta påverkar den 
offentliga sektorn varför New Public Management omger de övriga 
situationsfaktorerna i modellen vilket sammanfattas i figur 2.1 nedan. 

 
	  

Figur	  2.1:	  Sammanfattning	  av	  referensram 
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3.	  Metod	  
I detta kapitel presenteras den valda metoden för den empiriska undersökningen och 
analysen. Kapitlet belyser även val av fall samt tillvägagångsätt för att uppnå studiens 
syfte. Slutligen belyses metodproblemen och en diskussion förs kring validitet och 
reliabilitet. 

3.1	  Vetenskapligt	  synsätt	  
Studien grundas på individers erfarenheter och syftet uppnås genom att aktörers 
individuella uppfattningar om ämnet lyfts fram. Genom att utgå från hur aktörer inom 
kommuner och bolag upplever att olika faktorer påverkar vid bolagisering av 
kommunal verksamhet uppfylls syftet. Dessa upplevelser baseras på hur individen 
tolkar verkligheten och deras uppfattningar om denna. Aktörssynsättet förklarar 
verkligheten baserat på individens tolkning av denna och utifrån beståndsdelarna 
förstås helheten (Arbnor & Bjerke, 1994). I och med detta utgår studien från 
aktörssynsättet. På så sätt kommer aktörernas egna tolkningar fram, vilka kommer 
ligga till grund för studiens analys. I och med att syftet vill skapa förståelse passar 
aktörssynsättet där förståelse är centralt (Arbnor & Bjerke, 1994).   

3.2	  Vetenskaplig	  ansats	  
Förhållandet mellan teori och empiri kan ses ur två olika synvinklar. I denna studie 
behandlas befintliga teorier som skapar en ram. Teorierna har sedan undersökts 
empiriskt genom intervjuer för att slutligen sammanställa aktörers och tjänstemäns 
upplevelser om de olika driftformerna. På detta sätt skapas en förståelse för 
bolagisering av kommunal verksamhet. Den deduktiva undersökningsansatsen utgår 
forskaren från teorin som testas och utvecklas i empirin för att sedan utveckla teorin 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007) Vilket innebär att studien antar en deduktiv 
undersökningsansats. Studien innehåller dock induktiva inslag då ytterligare 
situationsfaktorer utifrån empirin identifierats i studien vilket stödjs av Holme & 
Solvang (1997) som menar att en studie sällan är helt deduktiv utan inslag av 
induktion.  

3.3	  Undersökningsstrategi	  
Studien syftar till att skapa ökad förståelse för bolagisering av kommunal verksamhet 
utifrån aktörers upplevelser. För att fånga upplevelserna kring detta baserades studien 
på intervjuer. Intervjuerna gav aktören möjlighet att berätta om sina erfarenheter och 
upplevelser av bolagisering. En fördel med att göra en kvalitativ studie är att de teorier 
som studien genererar är förankrade i verkligheten (Denscombe, 2009). Kvalitativ 
forskning ämnar även till att öka förståelsen för företeelser och händelser. I detta fall 
ökas förståelsen för de faktorer som påverkar vid bolagisering av kommunal 
verksamhet vilket innebär att studien har en kvalitativ undersökningsstrategi.  
 
Den kvalitativa forskningen är mer djupgående där forskaren försöker förstå en helhet 
och förklara hur delarna bildar den helheten. Kvalitativ forskning syftar till att ta del av 
färre objekt men ett större förlopp av dessa och syftar även till att ta del av ett 
begränsat område (Ejvegård, 2009). Kvalitativ forskning har en tendens att förknippas 
med beskrivning och då delar av studiens syfte är beskrivande lämpar sig denna 
strategi till studien (ibid).  
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3.4	  Strategi	  
För att få en djupgående förståelse i en studie lämpar sig en fallstudie, vilket är i 
enighet med studiens syfte och studien har därmed antagit fallstudie som 
forskningsstrategi. Det finns flera sätt att bedriva forskningsstrategi. Vilket val av 
forskningsstrategi som antas beror på studien, dess syfte och om fokus ligger på 
nuvarande faktorer eller historiska företeelser. Fallstudier passar i situationer då 
studien syftar till att undersöka bland annat organisatoriska företeelser (Yin, 2007). 
Syftet med att öka förståelse för bolagisering är en organisatorisk företeelse varför 
fallstudie är lämplig för att uppfylla studiens syfte. De strategiska beslut som forskaren 
fattar är grunden för att studien ska erhålla ett så bra forskningsresultat som möjligt 
(ibid.). Fallstudier hjälper även forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla i 
verkliga händelser (ibid.), vilket hjälper till att kristallisera bilden av bolagisering. 	  

3.4.1	  Val	  av	  fall	  
Syftet med studien är att öka förståelsen för bolagisering, vilket innebär att en 
organisatorisk förändring sker i kommunen. Utfallet av studien kommer andra 
kommuner kunna ha nytta av när de står inför en bolagisering. Denna studie blir en 
flerfallsstudie, då studien fokuserar på olika individers roller i situationen som 
undersöks (Yin, 2007). Då varje enskild kommun är föremål för en speciell fallstudie, 
men studien i sin helhet omfattar flera kommuner pekar även detta på att studien antar 
en flerfallsdesign. Enligt Yin (2007) är en flerfallsdesign oftast starkare än en 
enfallsdesign och det är därför värdefullt att eftersträva denna (ibid). I denna studie har 
intervjuer genomförts med tjänstemän inom varje utvald kommun eller kommunalägt 
bolag. Aktörerna från de två olika områdena, kommuner och bolag, utgör studiens 
analysenheter. Studien presenterar empirin för varje aktör i samtliga kommuner och 
bolag, dock är det resultaten från empirin från de två olika grupperna som utgör 
analysenheterna. 
 
Som utomstående kan det uppstå svårigheter att finna den aktör som bäst kan bidra till 
studien. För att rätt data skulle samlas in skickades en förenklad intervjuguide ut till de 
olika kommunerna och kommunalägda bolagen vid första eller andra kontakt. På detta 
sätt vidarebefordrades frågorna till den aktör inom kommunen eller bolaget som 
besitter mest kunskap inom området. Då studien har utgått från de aktörer som varit 
mest insatta i området har detta resulterat i att aktörerna inte haft samma befattning 
inom de olika organisationerna. Fokus har istället riktats till den individ vilken besitter 
kunskap och erfarenhet som är relevant för att uppnå studiens syfte.  

3.4.2	  Beskrivning	  av	  fallen	  
Den kommunala verksamheten som studien riktats mot är avfallshantering. Det fall 
som undersökts är således avfallshanteringen. De olika analysenheterna består av de 
två olika områdena, kommuner och bolag. Av Sveriges 290 kommuner bedriver i 
dagsläget 100 kommuner sin avfallsverksamhet i bolagsform, varav 56 av dessa 
bedriver verksamheten som ett helägt kommunalt bolag. Resterande 190 kommuner 
bedriver sin avfallsverksamhet i förvaltningsform (Avfall Sverige, Jenny Westin). I en 
av kommunerna som ingår i studien pågår det i dagsläget diskussioner huruvida 
avfallshanteringen ska bedrivas i förvaltningsform eller om verksamheten ska 
bolagiseras. Kommunen och tekniska förvaltningen har därför haft önskemål om att en 
underökning görs gällande hur aktörer upplever situationsfaktorer i kommuner som 
valt att bolagisera deras avfallshantering. För att få en så kristalliserad bild som möjligt	  
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har studien valt ut både förvaltningar och kommunalägda bolag, vilka är belägna runt 
om i Sverige. De utvalda fallen skiljer sig åt i geografiskt och infrastruktur.  
 
Uppdragskommunen meddelade innan empiriinsamlingen vilka kommuner och bolag 
som de önskade ingå i studien. Önskemålen utgjordes av både kommuner och bolag. 
Då alla dessa kommuner och bolag hade intresse om att delta, inkluderades samtliga i 
studien. För att få ett bredare perspektiv valde studien att inkludera ytterligare bolag 
och kommuner. Dessa utsågs med grund i befolkningsstorlek, där befolkningsantalet 
låg i nära spann med uppdragskommunen. Varför befolkningsstorleken utgjorde ett 
kriterium är även det ett önskemål från uppdragskommunen.  

3.5	  Tillvägagångssätt	  

3.5.1	  Litteraturstudie	  
En litteraturstudie genomfördes för att kunna samla in relevant och passande 
information och teorier för att uppnå studiens syfte. Vetenskapliga artiklar är den 
primära källan till studien, men även tryckt litteratur har använts. All litteratur och 
artiklar som använts i studien har sökts via Luleå tekniska universitets kataloger. Även 
samsökningar och kedjesökningar i alla dessa databaser har genomförts. Vetenskapliga 
artiklarna har sökts genom databaser som Business source elit, Emerald, EconLit, 
SienceDirect samt Google Scholar. Den tryckta litteraturen som använts har främst 
sökts genom Luleå tekniska universitetsbibliotekets sökmotor LUCIA.  
 
Vid sökningarna har sökorden: privatisering, faktorer, kommun, offentlig sektor, 
effektivitet, bolagisering samt driftsform använts. Sökorden har använts var för sig 
men även i kombination med varandra samt på engelska.  

3.5.2	  Urval	  
Efter att studien valde ut vilka kommuner som skulle inkluderas i studien gällde det att 
utse de aktörer inom organisationerna som bäst kunde bidra till att uppfylla syftet. 
Aktörerna till denna studie valdes ut genom ett icke-sannolikhetsurval eftersom det var 
väsentligt att välja ut individer som hade en djup kunskap och erfarenhet inom 
förvaltning och kommunalägda bolag.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att skapa en 
grund för djupare och mer fullständig uppfattning om det studerade fenomenet, i 
studiens fall; bolagisering av kommunal verksamhet. Detta innebär att urvalet har en 
stor betydelse och att de individer som väljs ut har en viktig roll för undersökningen 
när det gäller kvalitativa studier. Om de individer som ska delta i undersökningen inte 
väljs ut slumpmässigt utan för att de är lämpligast till undersökningen är det ett icke-
sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det har funnits önskemål om diskretion från de som blivit intervjuade. Kommunerna 
och bolagen har därför numrerats och presenteras som Kommun 1 till 5 i empirin och 
aktörerna benämns efter vilken befattning inom organisationen som de besitter.  

3.5.3	  Utformning	  av	  intervjuguider	  
Vid framtagandet av intervjuguiderna fördes samtal med aktörer på 
ekonomiavdelningen samt avfallsavdelningen på den tekniska förvaltningen i 
uppdragskommunen. Dessa samtal ledde till ökad förståelse och gav en bakgrundsbild 
till hur avfallshanteringen i en kommun är utformad.  
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Informationen från båda dessa samtal bidrog till utformandet av studiens 
intervjuguider, som återfinns i bilaga 1 och 2. Ett sätt att säkerställa att aktören 
uppfattar frågorna på ett tydligt och korrekt sätt samt att kunna uppskatta tidsåtgången 
till intervjuerna är att utföra en pilotintervju (Holme & Solvang, 1997). En pilotintervju 
ger även en indikation på om den information som söks kommer fram vid intervjun 
(ibid). En pilotintervju genomfördes med aktörer på ekonomiavdelningen samt 
avfallsavdelningen i den tekniska förvaltningen, inom en av kommunerna. Efter 
pilotintervjun fördes en dialog kring frågorna och om dess utformning samt om 
aktörerna saknade någonting i intervjufrågorna. Då inga större ändringar gjordes 
gällande intervjuguiden inkluderades pilotintervjun i studien.  

3.5.4	  Datainsamling	  
För en forskare finns det olika metoder att använda sig av vid datainsamling 
(Denscombe, 2009). I denna studie samlades data in genom individuella intervjuer med 
utvalda aktörer. Enligt Denscombe (2009) används intervjuer när man ska utforska mer 
komplexa och subtila fenomen, vilket denna studie ämnar att belysa. 
 
Genom kvalitativa intervjuer vill man få fram aktörens egna upplevelser, detta då det 
inte är forskaren utan aktören själv som ska styra utvecklingen av intervjun i den mån 
som är möjlig (Holme & Solvang, 1997). Syftet med att genomföra kvalitativa 
intervjuer är att få en djupare grund och ett högre informationsvärde om det studerade 
ämnet. Aktörerna som väljs ut till studien bör ha god kunskap om ämnet som man 
studerar (Holme & Solvang, 1997).   
 
Den första kontakten med aktörerna skedde via e-post. Där presenterades studien samt 
teman i intervjuguiden. Vidare bestämdes tid och dag för intervju. Alla intervjuerna 
skedde via telefon då avståndet till aktörerna var avgörande, förutom pilotintervjun 
som ägde rum via personligt möte på aktörernas arbetsplats. Telefonintervjuerna 
lämpade sig för studien då studien inte kräver att utläsa någon reaktion hos aktörerna. 
Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av diktafon och anteckningar, detta för att 
underlätta vid sammanställningen av empirin samt för en rättvis dokumentation. Båda 
författarna deltog under samtliga intervjuer, för närmare beskrivning av författarnas 
samarbete se bilaga 3.  
 
Intervjuernas tidsåtgång varierade från 45 minuter till 60 minuter. Då 11 aktörer 
intervjuats uppgår den totala intervjutiden till mellan 8,5- 11 timmar. Att tidsåtgången 
varierade beror på att aktörernas erfarenheter skiljer åt och svaren var olika utförliga på 
grund av detta.  

3.6	  Analysmetod	  
Studien innefattar tio kommuner, varav fem bedriver avfallshanteringen i 
förvaltningsform och fem i bolagsform. Att intervjua aktörer från lika många 
förvaltningar som bolag bidrar till en mer balanserad empiri och kristalliserar 
resultatet, vilket illustreras i figur 3.1 nedan. En intervju inom varje kommun 
genomfördes, med undantag gällande Bolag 5 där två intervjuer med två olika aktörer 
med olika befattningar i kommunen genomförts. Detta på grund av att den första 
intervjun som gjordes inom kommunen inte gav tillräckligt med information som 
studien kräver. I detta fall har studien endast presenterat och därmed endast tagit 
hänsyn till den andre aktörens, VD:ns, upplevelser av bolagisering av kommunal 
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verksamhet, då dessa svar var mest relevant för studien. Svaren från aktörerna 
representerar deras egna upplevelser och åsikter och inte hela organisationen.  

 
Figur	  3.1:	  Aktörernas	  upplevelse	  av	  bolagisering 

Utifrån studiens kvalitativa ansats har empiriinsamling genomförts i både bolag och 
förvaltning. För att sedan tolka svaren som framkommit under intervjuerna har dessa 
kodats till faktorer som vi använt i studien, samt hur dessa faktorer upplevs av 
aktörerna. Aktörernas svar har tolkats utifrån deras syn på hur centrala faktorerna 
påverkar vid en bolagisering. Faktorerna har sedan kodats utifrån påverkan och har 
graderats till påverkas, påverkas inte samt oförändrad, tabell över hur kodningen 
utförts finns i bilaga 4. Även positiva och negativa aspekter har identifierats under 
insamlingen av empiri.   

Kodningen av det empiriska materialet har fortgått under hela empiriinsamlingen och 
gav en överblick av de väsentliga faktorer som påverkas vid en bolagisering. Utifrån 
denna kunde empirin sammanställas i tabeller som sammanfattat de väsentligaste 
delarna från empirimaterialet. Detta för att skapa en överblick över empirin och 
underlätta vid analysen. De fyra första stegen i analysmetoden är kopplade till de två 
första delsyftena vilka är att identifiera centrala faktorer samt positiva och negativa 
aspekter med bolagisering av kommunal verksamhet.  

Analysen baserades på den analysmodell som återfinns i figur 2.1 där studien sedan 
kopplade de centrala faktorer samt positiva och negativa aspekter med bolagisering till 
referensramen. Utifrån analysen vidareutvecklades slutligen en konceptuell 
analysmodell för att besvara studiens tredje delsyfte. En illustration av analysmetoden 
presenteras i figur 3.2 nedan: 

 

Figur	  3.2:	  Analysmetod	  
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3.7	  Studiens	  trovärdighet	  

3.7.1	  Reliabilitet	  
Reliabiliteten i forskning, tillförlitligheten, är viktig då den beskriver om hur pålitlig 
informationen som samlats in är (Holme & Solvang, 1997). Målet är att säkerställa att 
om en annan forskare följer samma tillvägagångsätt som en forskare tidigare 
formulerat och genomfört ska den förstnämnde forskaren komma fram till samma 
resultat och samma slutsatser (Yin, 2007). Detta kan vara svårt i en kvalitativ studie 
eftersom den bygger på individers upplevelser vilket innebär att reliabiliteten blir svår 
uppnådd (Denscombe, 2009).  
 
För att behandla denna problematik förde studien en noggrann dokumentation av hur 
fallstudien har genomförts. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av diktafon samt 
anteckningar. Båda författarna deltog vid varje intervjutillfälle vilket minimerade 
riskerna med missförstånd och gav en mer tillförlitlig tolkning av aktörernas svar.  

3.7.2	  Validitet	  
Detta begrepp syftar till i vilken utsträckning rätt saker förklaras det vill säga att den 
insamlade informationen förklarar det som avses och att forskaren undersöker det som 
är beskrivet i syftet. Det kan dock vara svårt att visa att man har fått exakta data 
speciellt för kvalitativa forskare. Ett sätt att öka validiteten är genom att forskaren 
återkopplar till de som har deltagit i studien då resultatet kan bekräftas 
(Denscombe, 2009).  
 
Studien tog hänsyn till validiteten genom att inför varje intervju säkerställa att den 
aktör med störst erfarenhet om studiens ämne identifierats, vilket tydliggjordes vid en 
av intervjuerna där en mindre erfaren aktör först intervjuades för att sedan ersättas med 
en mer erfaren aktör.  
 
Insamling av material till teori, metod samt empiri har samlats in systematiskt under 
studiens process. Även tolkningen och analysen har skett systematiskt.  Genom tidigare 
studier och teori har en referensram tagits fram. Genom operationaliseringen av 
referensramen skapades frågor till intervjuguiderna och en analysmodell togs även 
fram. 
 
Denna studie har använt tidigare studier för att kunna generalisera trots att det är en 
fallstudie. De tidigare studierna har bidragit till identifiering av vissa faktorer som 
påverkar vid bolagisering av kommunal verksamhet. De teorier som studien har utgått 
ifrån har också använts för att öka förståelsen och på så sätt uppfylla studiens syfte 
samt att generalisera.  
 
Vid varje intervjutillfälle informerades aktörerna om studiens upplägg och syfte samt 
att aktörernas identitet ej skulle presenteras i den slutliga studien. På detta sätt 
skapades ett förtroende hos aktören vilket gjorde att aktören kunde prata fritt. För att 
aktörens upplevelser skulle presenteras på ett korrekt och rättvisande sätt har empiri 
avsnittet berikats med citat från aktörerna. Studien har även vänt sig till ett flertal 
aktörer för att få en mer rättvisande bild.  
 
För att säkerställa att författarna uppfattat aktörernas svar på ett korrekt sätt har 
följdfrågor ställs under intervjuerna. Vid intervjutillfällena har aktörerna visat intresse 
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för att ta del av studiens resultat. Aktörerna har även under studiens gång pekat på 
studiens relevans för kommuner som står inför en bolagisering. Detta illustreras i figur 
3.3 nedan:  
 
 
 

	  
Figur	  3.3:	  Studiens	  trovärdighet 
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4	  Empiri	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  resultaten	  av	  genomförda	  intervjuer.	  Kapitlet	  är	  uppdelat	  
i	   två	   delar	   där	   först	   empirin	   från	   kommunerna	   presenteras	   följt	   av	   empirin	   från	  
bolagen.	  Resultaten	  från	  varje	  del	  sammanfattas	  i	  tabeller.	  	  

4.1	  Intervjuer	  
Intervjuerna har skett med personer i kommuner där avfallshanteringen bedrivs i 
förvaltningsform respektive personer inom kommunalägda bolag där kommuner valt 
att bolagisera avfallshanteringen. Först presenteras en kort introduktion av 
kommunerna och bolagen samt aktörerna i de olika verksamheterna. Därefter 
presenteras de positiva och negativa aspekter som aktörerna upplever vid en 
bolagisering av avfallsverksamheten. Detta presenteras innan de identifierade 
faktorerna som belyses i analysmodellen. Upplägget baseras på att intervjuerna är 
uppbyggda på detta sätt, och författarna inte ville färga aktörernas svar.  

4.2	  Förvaltningar	  
I detta avsnitt presenteras intervjuerna med aktörer inom kommunerna. Kommunerna 
benämns i studien som Kommun 1 till 5.  

4.2.1	  Kommun	  1	  	  
I Kommun 1 har ansvarig för avfallssektionen intervjuats. Den ansvarige har arbetat 
med avfallshantering sedan år 1995 och innehaft samma befattning under hela tiden. 
Kommun 1 bedriver avfallshanteringen i förvaltningsform under den tekniska 
förvaltningen och utövar 60 procent av avfallshanteringen i egen regi och 40 procent 
på entreprenad.  
 
Det har inte i någon större omfattning förts diskussioner i kommunen gällande 
bolagisering av avfallshanteringen. De få gånger dialogen har förts kring bolagsform 
har diskussionen varit att kommunen måste konkurrensutsätta avfallsverksamheten. 
Detta skulle innebära att de inte kan driva i egen regi som kommunen gör i dagsläget 
utan måste upphandla avfallshanteringen. Vilket i sin tur skulle innebära att 
förhållande blir en beställar- och utförarverksamhet vilken kommunen inte ser någon 
nytta av. Det finns flera kommunalägda bolag inom kommunen, dock inga som 
ursprungligen funnits inom den tekniska förvaltningen. Den ansvarige beskriver att det 
är av vikt att man har en effektiv avfallshantering oberoende driftsform och uppger att 
Kommun 1 har utfört genomlysningar där nyckeltal jämförts mot liknande kommuner. 
På så sätt har det skapat indikationer om kommunen är tillräckligt effektiv.  
 
Den ansvarige som intervjuades upplever att det kan finnas tröghet i systemet om 
kommunen väljer att bedriva avfallshanteringen i förvaltningsform kontra bolagsform. 
Detta förtydligas till att om driften av avfallshanteringen sker i förvaltningsform blir 
den mer låst i och med att den kommunala policyn måste följas vilket denne upplever 
som en negativ aspekt med förvaltning som driftsform. 

4.2.2	  Kommun	  2	  	  
Den aktör som intervjuats i Kommun 2 är sedan två år tillbaka verksamhetschef inom 
avfall. Verksamhetschefen upplever avfallsbranschen som relativt ny. Sedan cirka ett 
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och ett halvt år tillbaka har Kommun 2 bedrivit ungefär hälften av avfallshanteringen i 
egen regi och hälften på entreprenad. Kommunen har haft delar av hanteringen ute på 
entreprenad under en längre tid. Diskussioner kring bolagisering av avfallshanteringen 
har tidigare förekommit inom kommunen. I dagsläget, april 2012, finns dock långt 
gående planer på att övergå till drift i kommunalförbund med närliggande kommuner. 
Planerna att ingå i ett kommunalförbund grundar sig i att kommunen vill ha en 
gemensam avfallshantering i länet samt höja nivån på hanteringen. En anledning till 
dessa långtgående planer är även de stordriftsfördelar kommunen förväntas uppnå med 
samarbetet med grannkommunerna. Verksamhetschefen menar vidare att den politiska 
makten överförs till det gemensamma organ som bildas i länet och därmed likställs 
verksamheterna i de olika kommunerna som ingår i kommunalförbundet. Innan 
diskussionerna om kommunalförbund togs upp diskuterades först bolagisering av 
avfallshanteringen i kommunen.  
 
Verksamhetschefen i Kommun 2 anser att det inte skulle skapa några positiva aspekter 
med att bedriva avfallshanteringen i bolagsform och förklarar detta genom att ett bolag 
skulle falla under samma regelverk som avfallshanteringen gör i dag. Den intervjuade 
förklarar att om denne skulle vara avfallschef på ett kommunalägt bolag skulle denne 
inte kunna ha ansvar gällande avfall- och renhållningsordningen 1 . Ett 
renhållningsbolag skulle jobba på uppdrag åt kommunen. Som driften av avfall ser ut 
idag har verksamhetschefen möjlighet att vara med och jobba med 
renhållningsordningen, föreskrifter och myndighetsbeslut. Detta skulle inte vara 
möjligt vid bolagsdrift.  

4.2.3	  Kommun	  3	  	  
Kommun 3 bedriver avfallshanteringen i förvaltningsform och i dagsläget sköter ett 
kommunalt helägt bolag insamling och transport av hushållssopor. Avfallshanteringen 
ligger under den tekniska förvaltningen och det är personer från den tekniska 
förvaltningen som deltagit i intervjun. Intervjun har skett i grupp där två ekonomer och 
en ekonomiansvarig på tekniska förvaltningen deltagit samt chefen för avfall. En av 
ekonomerna är ny i branschen medan den andra har erfarenhet av avfallsverksamhet i 
närmare fyrtio år. Avfallschefen har innehaft sin befattning sedan år 2006. Inom 
kommunen pågår det i dagsläget diskussioner kring bolagisering av avfallshanteringen. 
Om bolagisering blir aktuellt kommer ansvaret övergås till det helägda kommunala 
bolaget.  
 
En av ekonomerna ser inga positiva aspekter med att bolagisera avfallshanteringen. 
Dock påpekar denne att om bolagisering sker gäller bolagets policy men alla 
kommunala riktlinjer faller bort. Detta upplever ekonomen som att bolaget kan bli 
något friare än en förvaltning. En positiv aspekt som aktörerna upplever är att det i ett 
bolag kan fattas beslut snabbare, vilket gör bolaget mer effektivt än en förvaltning. En 
av aktörerna förklarar att det i demokratisk form förekommer längre beslutsvägar, då 
informationen innan beslut fattas ska nå nämnder och utskott. Tidsmässigt kan detta 
vara en positiv aspekt vid bolagisering av avfallshanteringen. Dock påpekar aktören att 
en kommun hinner bereda besluten ordentligt, vilket är till fördel i en förvaltning.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Renhållningsordningen anger lokala bestämmelser för avfallshantering. Varje kommun tar 
fram en renhållningsordning. 
	  
2	  Elmarknaden avreglerades år 1996 i och med detta försvann monopolet. Detta innebär att 
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Gruppen tar upp negativa aspekter och avfallschefen menar att ett bolag kan bli 
affärsdrivande och att fokus riktas på kostnader, vilket bidrar till att närande delar kan 
hamna i skymundan eller helt läggas åt sidan.  En av aktörerna menar: ”Man brukar 
säga att för en kommunal förvaltning är pengar ett medel att göra någonting med och 
för ett bolag är pengar mål.”  
 
Avfallschefen tar upp att breddning av kompetens försvinner om kommunen väljer att 
bolagisera avfallshanteringen. Detta förklarar denne genom att inom en förvaltning 
arbetar de förvaltningsövergripande medan de i ett bolag endast arbetar med 
avfallsfrågor. En av ekonomerna fyller ut detta argument med att förklara att det i en 
teknisk förvaltning finns planerings- och utredningskompetens som är bredare än vad 
som förekommer i bolag. I en förvaltning riktas arbetet exempelvis mot gator, vatten 
och avfall samt samhällsplanering. I bolag blir det i sådana situationer längre väg att gå 
för att samordna, kompetensöverföring eller bredda tjänsterna. 
 
Ekonomiansvarige fortsätter diskutera breddning av kompetens och upplever att 
medarbetarna får möjligheter, vid drift i förvaltningsform, att arbeta med annat än 
endast avfallsområdet.  Den andra ekonomen exemplifierar detta och tar upp en 
kommunikatör som finns på förvaltningen som inte bara arbetar mot avfall, utan även 
mot andra områden inom förvaltningen.   
 
Avfallschefen tar även upp att overheadkostnader såsom löner, ekonomi samt 
kundtjänst försvinner helt vid en bolagisering i Kommun 3 och fortsätter ”I 
förvaltningsform nyttjar avfallsdelen en liten bit av den stora kakan”. En aktör uppger 
att i dagsläget nyttjas samma debiteringssystem som vatten och avlopp, då det i stort 
sett har samma kunder. Vatten och avlopp samt avfallskunderna kan idag vända sig till 
samma kundcenter. Denna bit skulle gå förlorad vid bolagisering av 
avfallshanteringen.  

4.2.4	  Kommun	  4	  
Inom Kommun 4 har renhållningschefen intervjuats. Renhållningschefen har femton 
års erfarenhet av branschen och har haft sin nuvarande befattning i cirka sex år. 
Renhållningen ligger under den tekniska förvaltningen. Kommunen har under det 
senaste året beslutat att kontraktera ut delar av verksamheten och har därmed minskat 
antal anställda med hälften.  I Kommun 4 har det inte funnits några politiska 
diskussioner om bolagisering av avfallshanteringen. Kommunen har istället sett till 
alternativet om ett kommunalförbund tillsammans med närliggande kommuner.  
 
Renhållningschefen anser att en positiv aspekt som påverkar valet av att bedriva 
avfallshanteringen i förvaltningsform är insynen och menar att politikerna vill vara 
med och bestämma. Vidare berättar aktören att det i bolag fattas egna beslut medan en 
förvaltning måste följa kommunal policy.  
 
Renhållningschefen berättar att negativa aspekter med att bedriva avfallshanteringen i 
förvaltning kontra bolag kan bestå av att politikerna i ett kommunalägt bolag kan vara 
mer lojala och att dessa politiker talar för verksamheten. Renhållningschefen anser att 
politikerna i ett bolag driver frågorna bättre i olika sammanhang. Inom förvaltningar 
upplever renhållningschefen att politikerna gärna profilerar sig i olika frågor och 
politiken liknar därmed ett spel. Vidare berättar aktören att den nuvarande 
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verksamheten inte är särskilt komplicerad men att politikerna gärna diskuterar och det 
är tidskrävande.  

4.2.5	  Kommun	  5	  	  
Kommun 5 bedriver avfallshanteringen i förvaltningsform. Kommunen har aldrig haft 
några egna sopbilar utan avfallshanteringen upphandlas med några års mellanrum. 
Aktören som deltagit i intervjun är chef på vatten- och avfallsavdelningen på tekniska 
förvaltningen och denne ansvarar för allt inom kommunen som inte har med skatter att 
göra, alltså all taxafinansierad verksamhet. Aktören har besuttit denna befattning sedan 
mitten av 1990-talet. Aktören uppger att kommunen inte har några planer på att utöka 
den egna insamlingen utan att kommuner fortsätter upphandla avfallshanteringen. 
Vidare har det inte heller förts några diskussioner om att bolagisera verksamheten. 
Orsaken till detta är att kommunen är nöjd med hur det fungerar i dagsläget, då de har 
låga avgifter och en väl fungerande verksamhet.  
 
Avdelningschefen ser en positiv aspekt med att bedriva avfallshanteringen i 
förvaltningsform, vilken är att hålla priserna nere. Detta förklarar aktören genom att 
kommunen upphandlar avfallshanteringen och skapar på sätt konkurrens, och med den 
pressas priserna.  
	  
Aktören belyser en negativ aspekt med att verksamheten skulle bolagiseras då ett 
vinstintresse kan framträda, vilket i sin tur kan bli dyrare för kunden. 
Avdelningschefen tillägger att avfallsavdelningen inom Kommun 5 är en mindre 
organisation med endast två stycken anställda, resterande ligger på entreprenad. 
Aktören ser att om ett bolag bildas krävs rekrytering av stab vilket generar större 
kostnader och tillägger att det inte skulle vara lönsamt att bilda ett bolag av endast 
avfallshanteringen, då denna verksamhet är för liten. Om bolag skulle bildas i 
Kommun 5 anser aktören att kommunen bör slå ihop flera olika verksamheter i samma 
bolag, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. 

4.2.6	  Sammanfattning	  
De positiva och negativa aspekterna som studien identifierat utifrån empirin från 
kommunen sammanställs och presenteras i tabell 4.1 nedan. Varje kommun presenteras 
i den vänstra kolumnen och de upplevda positiva- och negativa aspekterna som 
aktörerna inom kommunerna upplever presenteras följandes kolumnvis.  
 
Tabell	  4.1:	  Sammanställning	  av	  positiva	  och	  negativa	  aspekter	  från	  kommunerna	  

 
 
 
 

Positiva aspekter med bolag Negativa aspekter med bolag
Kommun 1 Större frihet Ingen åsikt

Kommun 2 Inga fördelar Verksamhetschefen ej delaktig renhållningsordningen, 
föreskrifter och myndighetsbeslut

Kommun 3 Större frihet Breddning av kompetens försvinner
Snabbare beslutsvägar Affärsdrivande

Overheadkostnader försvinner
Kommun 4 Fattar egna beslut Ingen åsikt

Mer lojala politiker som talar för verksamheten
Kommun 5 Ingen åsikt Vinstintresse
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De övergripande som går att utläsa från kommunaktörernas upplevelser är att de 
positiva aspekterna av bolagisering utgörs av större frihet vilket kan resultera i kortare 
beslutsvägar. De negativa aspekterna består av att affärsdrivet och vinstintresset kan 
överta samt att overheadkostnader försvinner.  

4.2.7	  Faktorer	  kommun	  
Utifrån tidigare studier har situationsfaktorer identifierats, vilka belyses i den teoretiska 
analysmodellen, som påverkar vid bolagisering av kommunal verksamhet. Varje 
intervju har avslutats med att aktören får berätta hur de upplever att dessa faktorer 
påverkar och förändras vid bolagisering.  

Effektivitet	  
Den ansvarige för avfallssektorn i Kommun 1 anser att effektiviteten i ett bolag 
möjligen kan framträda genom snabbare beslutsvägar. Denne tillägger att den 
ekonomiska effektiviteten inte bör förändras beroende på driftsform.   
 
Verksamhetschefen i Kommun 2 menar att ett kommunalt bolag har ett 
avkastningskrav på sig. Dock styrs verksamheten av taxa som bara ska användas som 
kostnadstäckning det vill säga den får inte generera avkastning. Eftersom detta gäller 
oberoende driftsform upplever denne att ingen skillnad bör uppstå vid bolagisering. 
Verksamhetschefen berättar att många av de bolag som finns idag bedriver någon typ 
av verksamhet som inte ligger inom det kommunala monopolet. Om avfallsbolaget har 
någon form av deponi eller annan typ av verksamhet och jobbar på öppna marknaden 
ökar effektiviseringsmöjligheten. Renhållningschefen i Kommun 4 berättar om samma 
fenomen.  
 
Ekonomiansvarig på tekniska förvaltningen i Kommun 3 håller med 
verksamhetschefen i Kommun 2 om att det beror på om de upphandlar eller bedriver i 
egen regi. Samtliga aktörer inom Kommun 3 ifrågasätter vilken motivation bolagen har 
till att vara billigare samt vilka mål de har. Är målet att tjäna pengar eller att minska 
avfall? Avdelningschefen på Kommun 5 upplever inte att det skulle vara någon 
skillnad på grund av taxorna.  

Kvalité	  
Verksamhetschefen på avfallsavdelningen i Kommun 2 tror att det kan finnas en risk 
att kvalitén åsidosättas vid bolagisering av avfallshanteringen. Detta förklarar 
verksamhetschefen med att bolaget möjligen får ett avkastningskrav och att bolaget, 
för att uppnå kravet, skär ner på fel kostnader. Detta fenomen nämner även en av 
aktörerna i Kommun 3 och ser risken med att ”om man tänker pengar så kan det 
påverka miljötänket.”  
 
Verksamhetschefen i Kommun 2 berättar: ”Idag handlar det om att tillhandahålla en 
bra miljöriktig avfallshämtning som är kostnadseffektiv”.  Vidare uppger aktören att ett 
bolag ska arbeta utifrån den renhållningsförordning som tas fram av kommunen, vilket 
i stora drag borde generera lika kvalité på arbetet oberoende hur avfallshanteringen 
bedrivs.   
 
Aktörerna i Kommun 3, Kommun 4 och Kommun 5 berättar också om renhållnings- 
förordningen och att verksamheten för avfall ska arbeta efter den, vilket inte borde 
skapa någon skillnad i kvalitén. Ansvarig på avfallssektionen i Kommun 1 berättar: 
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”Om det är så att bolaget konkurrensutsätts och har mer kniven på stupen så tror jag 
att kvalitén kan påverkas”. Aktören påpekar dessutom att kvalitén beror på vilka 
individer som arbetar i organisationen. 

Insyn	  
Verksamhetschefen på Kommun 2 tror inte att insynen, varken från medborgarnas eller 
från kommunens sida, påverkas vid bolagisering. Detta motiveras genom att aktören 
upplever att bolaget ändå kommer att lyda under kommunallagen. I och med detta 
kommer insynen att vara densamma, så vida bolaget är helägt av kommunen.  
 
I Kommun 3 tror avfallschefen att insynen minskar i ett kommunalägt avfallsbolag och 
ifrågasätter hur bra bolag är på att diarieföra material.  Avfallschefen tror vidare att 
man i ett bolag kan ”bolla mer med kostnaderna”. Avdelningschefen i Kommun 5 
håller med att insynen minskar i ett bolag då denne upplever att det är lättare att ha 
insyn i en förvaltning. I Kommun 4 tror renhållningschefen att insynen minskar medan 
ansvarige på avfallssektionen i Kommun 1 inte tror att insynen förändras, utan att 
insynen är en ledningsfråga.  

Information	  	  
Både Kommun 3 och Kommun 4 fakturerar i dagsläget tillsammans med vatten- och 
avloppsverksamheten. Renhållningschefen på Kommun 4 tror att nyttan med 
gemensam fakturering försvinner vid bolagisering. I och med bolagisering tror 
renhållningschefen att avfallsbolaget skulle kunna profilera sig bättre och inneha en 
hemsida på internet som tydligt förklarar bolaget och avfallshanteringen. 
Renhållningschefen upplever att ett bolag kan ”vara på förstasidan” medan den 
tekniska förvaltningen inom kommunen hamnar långt ner i hierarkin. I en förvaltning 
är avdelningen styrd på ett annat sätt. Detta genom hur informationen får se ut, vad den 
får innehålla och vart man hittar den. Aktören uppger att medborgarna upplever att det 
är svårt att hitta information i dagsläget. 
 
I Kommun 2 upplevs liknande fenomen som renhållningschefen i Kommun 4 berättar 
om. Avfallshanteringen utgör en liten del av en stor kommun och får därmed inte så 
mycket plats. Verksamhetschefen tror att ett bolag lättare kan profilera sig och i och 
med detta ta större plats och ha en tydligare och bättre kommunikation. Kommun 1 tror 
inte att någon förändring skulle ske i kommunikationen och inte heller hur 
informationen påverkas vid valet av drift. Avdelningschefen på Kommun 5 tror inte att 
det skulle vara någon förändring gällande informationen beroende på driftsform.  

Kontroll	  	  
Aktörerna i Kommun 3 upplever att kommunen har god kontroll i dagsläget över 
avfallshanteringen vilket exemplifieras genom att taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta håller verksamhetschefen på avfall i Kommun 2 också med 
om.  
 
Chef på vatten- och avfallsavdelningen i Kommun 5 jämför avfallshanteringen mot det 
helägda energibolag som finns i kommunen och aktören upplever inte att kontrollen 
förändrats sedan bolagiseringen. Ansvarig för avfallssektionen i Kommun 1 berättar att 
det i ett kommunalägt bolag finns en politiskt tillsatt styrelse. Med detta som grund 
upplever inte den ansvarige att kontrollen skiljer sig mellan förvaltning och bolag. 
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Renhållningschefen i Kommun 4 anser att den politiska kontrollen skulle minska vid 
en bolagisering, detta då kommunfullmäktige (ägaren) har en annan relation till 
kommunens bolag än till förvaltningar. Aktören tror inte att ”kommunen skulle vilja 
släppa på kärndelar i verksamheten då insynen skulle gå förlorad”.  

Beslutsvägar	  
Renhållningsordningen ska fattas i kommunfullmäktige, vilket innebär att den ska 
vandra hela den politiska vägen från kommunfullmäktige till operativ nivå, uppger 
verksamhetschefen i Kommun 2. Skulle avfallshanteringen bolagiseras tror 
verksamhetschefen att samma beslutsvägar skulle finnas kvar.  
 
Chefen på vatten- och avfallsavdelningen på tekniska förvaltningen i Kommun 5 
berättar om samma sak och tillägger även att bolagsstyrelsen kan liknas med nämnden 
i en förvaltning, vilket inte ger någon skillnad i beslutsvägar. Övriga aktörer är av 
samma uppfattning och samtliga nämner att de inte tror att det skulle bli någon 
förändring i beslutsvägarna om förvaltningen övergick till bolag. 

Handlingsutrymme	  
Ansvarig för avfallssektionen i Kommun 1 upplever att handlingsutrymmet skulle bli 
större vid en bolagisering av avfallshanteringen på grund av att bolaget inte skulle vara 
lika låst som i en förvaltning. Aktören tillägger att handlingsutrymmet är en av delarna 
som skulle förändras mest vid bolagisering.  
 
Verksamhetschefen inom avfall i Kommun 2 upplever att bolag har större frihet och 
baserar detta på omgivning och historia. Verksamhetschefen inom avfall i Kommun 4 
berättar att det i ett bolag ändå är relativt styrt, detta i form av exempelvis taxor som 
fattas av kommunfullmäktige. Aktören tillägger även att: ”en del får säkert styra lite 
mer men det är policys som styr och bolagen kommer säkert inte helt undan det.”  
 
Chefen på vatten- och avfallsavdelningen i Kommun 5 upplever inte att 
handlingsutrymmet skulle se annorlunda ut om avfallshanteringen skulle bolagiseras. 
Aktören i Kommun 3 har ingen åsikt i frågan.  

4.2.8	  Sammanfattning	  
De faktorer som identifierats, utifrån den insamlade teorin, presenteras nedan i tabell 
4.2. I tabellen går att utläsa hur aktörerna upplever att faktorerna förändras vid 
bolagisering av kommunal verksamhet. I den första kolumnen presenteras olika 
situationsfaktorer, vilka anses påverka vid bolagisering av kommunal verksamhet. 
Vidare presenteras upplevelserna hos varje aktör kolumnvis, kopplat till varje faktor 
och hur dessa upplevs förändras.  
 
Ur empirin går det att utläsa att de flesta aktörer upplever att effektiviteten inte 
kommer förändras vid bolagisering av kommunal verksamhet. Samtliga aktörer 
upplever inte heller någon förändring gällande beslutsvägar då beslutsfattandet 
fortfarande sker i kommunen. En vanlig upplevelse bland kommun aktörerna är att 
insynen skulle minska vid en bolagisering samt att profilering av verksamheten skulle 
förbättras  
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Tabell	  4.2:	  Sammanfattning	  av	  faktorer	  från	  kommunerna	  

 

4.3	  Bolag	  
I detta avsnitt presenteras intervjuerna med aktörer inom de kommunalägda bolagen. 
Bolagen benämns i studien som Bolag 1 till 5.  

4.3.1	  Bolag	  1	  	  
Bolag 1 bildades år 2009 och beslutet att bolagisera avfallshanteringen grundades på 
att kommunen ville separera taxafinansierad verksamhet från skattefinansierad 
verksamhet. Detta berättar VD:n i bolaget som haft sin befattning sedan bolaget 
bildades. VD:n berättar vidare att både avfallshanteringen samt vatten- och 
avloppsverksamheten bolagiserades vid samma tillfälle då kommunen spådde 
stordriftsfördelar i och med detta. Avfallshanteringen är i dagsläget upphandlad från 
extern entreprenör. Ansvaret för avfallshanteringen ligger i kommunen och 
ägardirektiven kommer från kommunfullmäktige. Renhållningsbolaget är ett av sex 
dotterbolag till ett moderbolag vilket är helägt av kommunen.  
 
VD:n upplever att det finns positiva aspekter med att bedriva avfallshanteringen i 
kommunen i bolagsform till skillnad från förvaltningsform. ”När man lägger en 
verksamhet som funnits i en ganska komplex förvaltning till ett bolag så är det klart att 
det blir fokus på den typen av frågor som gäller just det här området.” Detta tydliggör 
VD:n genom att förklara att renhållningsuppdraget förtydligas, vilket gör att fokus 
riktas på tydliga renhållningsfrågor till skillnad från en teknisk förvaltning där ett 
större forum diskuteras. VD:n i Bolag 1 anser att vid bolagisering blir det lättare att 
tydliggöra och skapa tydlig gränsdragning än i förvaltning. 
 
De negativa aspekter som VD:n upplever med att bedriva avfallshanteringen i 
bolagsform kan uppstå just vid övergången från förvaltning till bolag. I denna situation 

Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 Kommun 5

Effektivitet Ej förändring
Ej förändring pga 

taxa

Beror på 
upphandling eller 

egen regi

Ej förändring         
pga taxa

Ej förändring pga 
taxa

Kvalitet Ledning och 
anställda

Kan Försämras 
pga 

avkastningskrav 

Ingen förändring 
pga renhållnings-

ordningen

Ingen förändring 
pga renhållnings-

ordningen

Ingen förändring 
pga renhållnings-

ordningen

Insyn Ingen förändring
Ingen förändring, 
kommunallagen Insyn minskar Insyn minskar Insyn minskar

Information Ingen förändring
Profilera sig 

bättre
Profilera sig 

bättre
Profilera sig   

bättre Ingen förändring

Kontroll
Ingen förändring 
- politisk tillsatt 

styrelse
Ingen förändring Ingen förändring

Minskar pga 
förändrade 
relationer

Ingen förändring

Beslutsvägar Ingen förändring 
- KF fattar beslut

Ingen föränding - 
KF fattar beslut

Ingen förändring - 
KF fattar beslut

Ingen förändring - 
KF fattar beslut

Ingen förändring - 
KF fattar beslut. 

Handlings-
utrymme

Större - inte lika 
låst 

Större upplevd 
frihet - historia 
och omgivning

Ingen åsikt
Ingen förändring - 

KF beslutar 
taxorna fort. 

Ingen förändring
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berättar VD:n om en förändringströghet bland medarbetare som kan uppstå vid 
övergången. Denne pekar på att detta endast uppstår under en viss period och att det på 
sikt övergår till positiva aspekter. Denna sorts förändring tar tid och energi. ”En sådan 
stor förändring är inte gjort på en kafferast, kan jag säga”, tillägger VD:n. 

4.3.2	  Bolag	  2	  
I kommunen där Bolag 2 verkar har avfallshanteringen bedrivits i bolagsform sedan år 
1976. Aktören som deltagit i intervjun är affärsområdeschef i bolaget och har haft sin 
befattning sedan år 2008 men har arbetet inom organisationen i 25 år. Bolaget sköter 
insamlandet av hushållsavfall helt i egen regi, det vill säga att ingenting ligger på 
entreprenad. Affärsområdeschefen uppger att kommunfullmäktige fattar beslut om 
exempelvis taxor och föreskrifter samt att det finns en kommunal miljönämnd som 
sköter frågor av myndighetskaraktär.  
 
Affärsområdeschefen uppger att affärsmässigheten kan vara större i bolag än i 
förvaltning och nämner detta som en positiv aspekt. Vidare berättar denne att i ett 
bolag kan synen bli ”att man ska generera en inkomst”. Att affärsmässigheten kan 
vara större i bolag baserar denna på att det inte finns några skattepengar i bolaget, som 
det kan finnas i förvaltningsform, utan inkomsterna kommer från endast 
renhållningstaxor. Aktören upplever även att det kan bli lättare med avgränsningen i 
och med bolagisering. Med denna avgränsning menar affärsområdeschefen att mellan 
den taxafinansierade delen och den övriga delen av verksamheten finns en 
gränsdragning. 
 
Vidare upplever affärsområdeschefen inga större negativa aspekter med att bedriva 
avfallshanteringen i förvaltning. Aktören upplever dock en skillnad: ”Jag tror att i 
bolagsform så är man närmare mellan beslut och handling. Det är kortare 
beslutsvägar i ett bolag än vad det är i en förvaltning”.  

4.3.3	  Bolag	  3	  
Bolag 3 är helägt av kommunen och bildades år 1998 och ingår i en större 
kommunalägd koncern med flera tekniska bolag. Intervjun har gjorts med VD:n på 
renhållningsbolaget. VD:n har varit verksam inom kommunen och avfallshanteringen i 
drygt 20 år men fick sin nuvarande befattning som VD för 9 år sedan. Bolaget 
upphandlar avfallshanteringen där det är ekonomiskt fördelaktigt för verksamheten, 
men det mesta utförs i egen regi. 
 
Aktören berättar att kommunen valde att bolagisera avfallsinsamlingen då 
behandlingen av avfall redan låg under ett av de kommunalägda bolag som ingår i 
koncernen. Kommunen valde därför att slå ihop avfallsinsamlingen och behandlingen 
av avfall till ett bolag. Flera delar av den tekniska förvaltningen har tidigare brutit sig 
ut och bolagiserats vilket innebar att kommunen hade god erfarenhet av bolagisering. 
VD:n berättar vidare att företagsledningen får ett tydligt och dedikerat uppdrag. Då 
uppdraget blir dedikerat fokuserar ledningen på mer specifika frågor till skillnad från 
drift i förvaltningsform då politikerna driver fler frågor i ett bredare spektrum och 
renhållningsfrågorna blir bara en liten del i mängden. I och med detta får inte 
politikerna samma kompetens som en fokuserad företagsledning. I förvaltningsform 
hade nämnden ansvar för både verksamheten och tillsyn, vilket VD:n inte upplever 
som en bra kombination.   
 



EMPIRI 
 

	  
	  

25	  

Vidare berättar VD:n om vilka positiva aspekter som denne upplever med att driva 
avfallshanteringen i bolagsform jämfört med förvaltning. Ett bolag upplever aktören är 
en mer attraktiv arbetsplats än en förvaltning. Denne berättar vidare att: ”Det är 
roligare att jobba i ett bolag för man har en känsla av att den verksamhet som man 
bedriver är så viktig att det finns utrymme för att den ska bli ett eget bolag.” 
 
Ytterligare en positiv aspekt är att bolaget kan ha resultatkrav vilket skapar ett annat 
driv i arbetet än i en förvaltning. I och med detta upplever VD:n att bolaget lockar till 
sig kompetent och driftig arbetskraft. Vilket aktören upplever som att en anställning i 
ett bolag kan upplevas mer lockade för medarbetare att arbeta i bolag. Bolagsformen 
skapar även en större utveckling och initiativförmåga i organisationen just för att det 
skapas en känsla i verksamheten och uppdraget med organisation bli väldigt tydlig. I 
och med att bolaget ingår i en koncern innebär det att skatter och taxor inte höjs 
gällande de kommunalägda bolagens verksamheter genom att det förekommer 
vinstdelning från koncernens bolag.  
 
VD:n berättar även om de negativa aspekter som kan uppstå när en kommun väjer att 
byta driftform på avfallshanteringen från förvaltning till bolagsform. En negativ aspekt 
som skulle kunna uppkomma är att drivkraften att tjäna pengar i ett bolag kan gå för 
långt. Vilket kan innebära att samhällsnyttan faller bort. Aktören berättar vidare att det 
kan finnas en risk att skära ner på de kostnader som inte ger någon direkt avkastning 
och tar upp ett exempel på att nedskärningar sker gällande kommunikationen till 
medborgarna. VD:n upplever dock att detta fenomen inte är utbrett i landet.  
 
VD:n tar även upp insynen och berättar att det i bolaget är 100 % politiker i styrelsen, 
vilka är utsedda av kommunfullmäktige. Aktören menar att dessa personer blir 
placerade i en styrelse på grund av vilket parti de kommer från, inte på grund av att de 
besitter rätt kompetens eller har rätt kunskap gällande avfallsfrågor. VD:n har som 
önskemål om att öppna upp styrelsen för att få in annan kompetens som kan branschen 
och har kontakter.   

4.3.4	  Bolag	  4	  
Bolag 4 är verksam i en kommun som valt att bolagisera avfallshanteringen för drygt 
tio år sedan och är en del av en kommunal koncern. Intervju har skett med 
chefscontrollern för koncernen som arbetat inom koncernen i cirka tre år. Controllern 
berättar att kommunen valt att bolagisera avfallshanteringen på grund av de 
skalfördelar som kan uppstå i en koncern. Detta exemplifierar controllern med att 
bolagen och koncernen har samma eller likande behov av debitering och kundcenter.  
	  
Controllern tar upp positiva aspekter som denne upplever finns vid bolagisering av 
avfallshantering. När bolagisering sker blir resultatavgränsningen tydlig. När 
avfallshanteringen låg under kommunen ingick den i en förvaltning där avgränsningen 
inte var synlig.  Controllern tar även upp att avfallshanteringen lättare blir 
konkurrensutsatt även om de inte valt att göra detta i bolaget. Aktören berättar vidare 
att om man vill odla en kultur i en verksamhet är det nog lättare om den ingår i ett 
bolag.  
 
Vidare berättar controllern om de negativa aspekter som kan uppstå vid bolagisering av 
avfallshantering och tar upp styrningen. I och med att bolagisering sker flyttas 
verksamheten ”längre bort från stadshusets korridorer”. Vilket kan försämra 
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styrningen. Aktören lyfter även fram att det måste finnas en idé till varför man 
bolagiserar och säger: ”bolagisera för bolagiserandets skull är ingen vits.” Controllern 
exemplifierar detta genom att bolaget ska spara på system.  

4.3.5	  Bolag	  5	  
I Bolag 5 har VD:n deltagit i intervjun, aktören har innehaft denna position i ca 15 år.  
Bolaget bildades år 1995, samtidigt som kommunens energibolag. Detta skedde i 
samband med den nya el-regleringen2 och renhållningsbolaget är i dagsläget ett 
dotterbolag till energibolaget som är helägt av kommunen. Moderbolaget och 
renhållningsbolaget är sammankopplade då energibolaget exempelvis behandlar och 
tar hand om förbränningen av avfallet. Renhållningsbolaget är endast tjänsteproducent 
som svarar för administration, samordning, uppföljning samt utveckling av det 
kommunala hushållsavfallsuppdraget. VD:n berättar vidare att ”avfallshanteringen i 
kommunen är relativt sett diversifierad. Kommunen, kommunorganisationen och 
kommunkoncernen jobbar med vissa frågor.” Renhållningsbolaget köper in stora delar 
tjänster, detta för att effektivisera sitt kommunala uppdrag. 
 
Verksamheten blir mer definierad i bolagsform, vilket tvingas fram via 
aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, berättar VD:n. Aktören berättar vidare att 
”i en bolagsstyrelse sitter ett antal personer som har ett personligt straffrättsligt 
ansvar och ansvarar för det som sker i verksamheten. Så är det inte i en nämnd för 
kommunal förvaltning.” Detta resulterar enligt aktören till att verksamheten blir mer 
tydlig- och synliggjord i bolagsform samt att ansvaret kan tas på ett större allvar. 
Aktören pekar även på att en anställning i ett aktiebolag kan vara mer attraktivt än i en 
kommunal förvaltning.  
 
Denne berättar vidare att det inte bör vara en påverkansfaktor men upplever det som 
en. Rätt rekryteringsförutsättningar för rätt kompetens kan därför vara aningen enklare 
i ett bolag än i en förvaltning och påpekar: ”Det finns gamla fördomar om kommunal 
förvaltning som nog fortfarande lever kvar.” Att rekrytera kompetens är viktigt i 
framtiden.  
 
De negativa aspekter som VD:n upplever är att myndighetsdelen av avfallshanteringen 
fortfarande finns i kommunen, exempelvis att kommunfullmäktige beslutar om 
avfallstaxor. Detta skapar enligt aktören ”byråkrati i vissa beslutsprocesser av det 
enkla skälet att myndighetsutövandet inte får ligga i bolag”. VD:n berättar vidare att 
merparten av underlagen till dessa beslut arbetas fram inom bolaget. Klyvningen av 
besluten gör att omständigheter i processer uppstår.  

4.3.6	  Sammanfattning	  
De positiva och negativa aspekterna som studien identifierat utifrån empirin från 
bolagen sammanställs och presenteras i tabell 4.3 nedan. Varje bolag presenteras i den 
vänstra kolumnen och de positiva- och negativa aspekterna som aktörerna inom 
bolagen upplever presenteras följandes kolumnvis.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Elmarknaden avreglerades år 1996 i och med detta försvann monopolet. Detta innebär att 
konkurrens infördes mellan elproducenterna.	  	  	  
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Tabell	  4.3:	  Sammanfattning	  av	  positiva	  och	  negativa	  aspekter	  från	  bolagen	  

 

 
Det går att utläsa övergripande att bolagsaktörerna finner positiva aspekter av 
bolagisering, dessa består av avgränsningen som tydliggör uppdraget och definierar 
verksamheten. Negativa aspekter består i huvudsak av att affärsmässigheten kan 
överta. 

4.3.7	  Faktorer	  bolag	  
Utifrån tidigare studier har situationsfaktorer identifierats, vilka belyses i den teoretiska 
analysmodellen, som påverkar vid bolagisering av kommunal verksamhet. Varje 
intervju har avslutats med att aktören får berätta hur de upplever att dessa faktorer 
påverkar och förändras vid bolagisering.  
.  

Effektivitet	  
Samtliga intervjuade aktörer upplever att effektiviteten inte beror på vilken form som 
avfallsverksamheten bedrivs i utan de nämner att det beror på ledningen inom 
verksamheten samt vilka individer som arbetar där. VD:n i Bolag 1 nämner dock att 
arbetet i bolagsform blir mer koncentrerat kring just avfallsfrågor vilket i sin tur kan 
påverka effektiviteten. Detta är även något som affärsområdeschefen i Bolag 2 och 
VD:n i Bolag 3 håller med om. Dessa tre aktörer nämner även att avfallshanteringen i 
kommunen som de är verksamma i har blivit mer effektiv sedan bolagiseringen. Men 
poängterar att det inte beror på bolagsformen. 
 
VD:n i Bolag 5 pekar på ”Om man är förvaltningschef och har ett tydligt uppdrag att 
jobba med kostnadseffektiviseringar och besparingar i sin verksamhet eller bolagschef 
med motsvarande uppdrag ska det inte vara någon skillnad.” Det finns ingenting som 
säger att det skulle vara lättare eller svårare i endera verksamheten att driva 
effektiviseringsarbete utan det är viljan, inställningen och kompetensen hos de 
inblandande individerna. 

Kvalité	  
VD:n i Bolag 1 och Bolag 5 tror inte att kvalitén på insamlingen skiljer sig beroende på 
om avfallshanteringen bedrivs i bolag eller förvaltning. VD:n i Bolag 1 och Bolag 5 

Positiva aspekter med bolag Negativa aspekter med bolag
Bolag 1 Uppdraget förtydligas Förändringströghet vid övergång 

Tydliga renhållningsfrågor
Avgränsning

Bolag 2 Större affärsmässighet Inga nackdelar
Kortare beslutsvägar
Avgränsning

Bolag 3 Tydligt och dedikerat uppdrag Affärsmässigheten kan gå för långt
Högre kompetens hos fokuserad företagsledning. Skära ner på kostnader som inte ger direkt avkastning
Ej ansvar för både verksamheten och tillsynsrollen
Resultatkrav
Större utveckling och initiativförmåga i organisationen
Attraktivare arbetsplats

Bolag 4 Tydlig resultatavgränsning Försämrad styrning
Verksamheten lättare konkurrensutsatt
Lättare att odla en kultur

Bolag 5 Definierad verksamhet Byråkrati i vissa beslutsprocesser
Bolagsstyrelsen har ett personligt straffrättsligt ansvar
Attraktivare arbetsplats
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menar att det är en fråga om kompetens och engagemang hos individerna och uppger 
att renhållningsordningen gäller även vid bolagsdrift. Aktörerna i Bolag 2 och Bolag 4 
har dock ingen åsikt huruvida detta är en faktor som förändras då de inte har någon 
erfarenhet från förvaltningsform.  
 
VD:n i Bolag 3 menar att när bolaget bildades deponerades 95 % av avfallet och idag 
deponerar man 2 %. Vilket aktören anser är en ganska tydlig trend som säkert hade 
hänt även om de inte hade bolagiserat. VD:n tror dock att utvecklingen drivits på i en 
mycket snabbare takt än vad de hade gjort annars just för den organisationsform de har. 
Bolagiseringen har inneburit att de jobbar mer affärsmässigt och de har en drivande 
organisation samt ledning som har pushat på utvecklingen.  

Insyn	  
Samtliga representanter i de fem kommunalägda bolagen är överens om att insynen är 
en faktor som inte bör påverkas om man övergår från förvaltning till bolag. 
Chefskontrollern i Bolag 4 påpekar att genom lagstiftning gäller offentlighetsprincipen 
även för kommunala bolag. VD:n i Bolag 1 menar att de för protokoll på samma sätt 
som förvaltningarnas offentliga handlingar. Vidare säger VD:n att: ”Det skulle vara 
ytterst beklagligt om insynen skulle bli sämre bara för att man la över verksamheten i 
ett bolag”. I Bolag 5 anser VD:n att öppenhet och insyn beror på hur verksamheten 
bedrivs och har inte i första hand något att göra med i vilken form som verksamheten 
bedrivs – förvaltning eller bolagsform. Aktören beskriver att: ”En taskigt bedriven 
kommunal verksamhet i förvaltning som har dålig ordning på papper och annat kan 
vara precis eller ännu mer svårgenomlyst än ett bra och välskött verksamhet i bolag, 
där attityden är öppenhet.”  
 
VD:n i Bolag 1 menar att det kan vara svårare för gemene man att veta att det här 
bolaget är ett kommunalägt bolag. Aktören menar vidare att: ”Det är kanske lättare på 
en kommun att gå in och leta reda på nämndens protokoll för att se vad som tagit fram 
än att leta fram ett styrelseprotokoll”. De har ett diarium som alla andra kommunala 
verksamheter. VD:n påpekar att de jobbar väldigt mycket med medborgarnas insyn. I 
Bolag 2 menar affärsområdeschefen att deras styrelse är politiskt tillsatt precis som en 
nämnd är politiskt tillsatt. Detta lyfter även VD:n i Bolag 3 upp som menar att alla 
beslut fattas i politiska sammanhang. VD:n menar att: ”Kommunen sätter upp policys, 
direktiv och riktlinjer som även faller ner på oss som bolag vilket gör att det inte borde 
finnas några skillnader”.  

Information	  	  
Affärsområdeschefen i Bolag 2 tror att informationen kan vara mer specifik i ett bolag 
då de jobbar fokuserat med avfallsfrågor. I en förvaltning kan det lätt bli allmän 
information då kommunens informationsavdelning jobbar med kommunens alla frågor. 
VD:n i Bolag 3 tror inte att förändringen som skett i informationsflödet inom deras 
kommun främst beror på bolagiseringen utan mer på koncernstrukturen. Inom 
koncernen finns en kommunikationscentral som är proffs på kommunikationsarbete 
och kommunikationsfrågor. Kommunikationen till medborgarna upplever aktören inte 
att det är någon skillnad på men kan vara vid bolagiseringens början då medborgaren 
inte vet vem de skulle vända sig till vid frågor om avfallshantering. VD:n menar också 
att medborgarens kontakt med bolaget blir enklare då bolaget endast hanterar 
avfallsfrågor.  
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VD:n i Bolag 1 anser att informationen gentemot ägaren har förbättrats sedan 
bolagiseringen. Bolaget jobbar med att skapa bättre information mot medborgarna där 
de tydliggör deras uppdrag. Aktören anser att informationen har blivit bättre och 
tydligare, då det idag bland annat arbetar med informationsfoldrar och hemsida.  
 
Chefskontrollern i Bolag 4 berättar att informationen till medborgarna sker via 
hemsida. Den ekonomiska informationen finns i årsredovisningen samt ett 
internbokslut som man kan begära ut som medborgare. Chefskontrollern berättar att 
”Vi är väldigt snälla på att dela ut material för det är ju trots allt medborgarna som 
äger bolaget”. Denne tror personligen inte att det är någon skillnad vad gäller 
informationen beroende på driftsform.  
 
VD:n i Bolag 5 berättar också om att deras årsredovisning når ut som information till 
medborgarna. Vidare tror aktören inte att det är någon skillnad på informationen utan 
det beror på hur verksamheten drivs och vilka instruktioner som finns, det vill säga en 
verksamhetsledningsfråga. VD:n upplever att i en förvaltning har en normal 
medborgare ingen insyn alls då insynen går via en vald företrädare. Detta tror aktören 
kan vara tydligare än om det hade varit i en avdelning i en annan större teknisk 
förvaltning.  

Kontroll	  	  
Av de fem aktörerna från bolagen anser fyra stycken att de inte är någon skillnad på 
kontrollen från kommunens sida. VD:n i Bolag 3 anser nästan att den har förbättras 
efter bolagiseringen, då den granskning de gjort visar att kommunen är nöjd med den 
kontroll som finns i dagsläget. Affärsområdeschefen i Bolag 2 valde att inte svara då 
denne inte har någon erfarenhet från förvaltning.  
	  
VD:n i Bolag 1 menar att bolaget har kontrollen men myndighetsbeslut fattas 
fortfarande i kommunfullmäktige. Aktören anser att det är tydligare för att bolaget 
tydliggörs då frågorna från bolaget endast handlar om vatten och avlopp eller avfall.  
Frågor från tekniska förvaltningen kunde handla om allt som rör kommunen. VD:n i 
Bolag 4 håller med om att tydligheten ökar i och med bolagisering. Aktören menar 
dock att det finns en affärsmässig aspekt, att man ska tjäna pengar på 
verksamhetsavfall, vilket är naturligt när det drivs i bolag.  
 
VD:n i Bolag 5 menar att kommunen väljer att ha lite större kontroll gentemot bolaget 
eftersom de har en bolagsordning som tydliggör deras uppdrag. Även ägardirektiv ökar 
tydligheten. Aktören upplever inte att politiken väljer att vara lika tydlig mot 
förvaltningarna alla gånger. Bolagets verksamhet är ofta lite tydligare inrutad och 
uppdragen är aningen tydligare formulerade än vad det är för förvaltningarna. Dock 
menar aktören att det principiellt inte ska vara någon skillnad då en kommun som 
utövar ägarmakt kan utöva lika stor kontroll i ett bolag.  
 
VD:n upplever en viss otydlighet i den kommunala rollfördelningen. I ett bolag är det 
enklare då VD och verksamhetsledning har sin roll, som är tydliggjord i form av VD-
instruktion. Styrelsen har sin roll, det framgår av aktiebolagslagen och ägaren har sin 
roll vilket framgår av aktiebolagslagen och kommunallagen. Formalia är något 
tydligare i aktörens uppfattning när de ligger på bolagssidan än vad det är på 
förvaltningssidan. 
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Beslutsvägar	  
Samtliga bolagsaktörer utom chefscontrollern i Bolag 4 jämför bolagsstyrelsen i 
bolagen mot nämnder i förvaltningar. Affärsområdeschefen i Bolag 2 berättar dock att 
det är närmare mellan beslut och handling i ett bolag jämfört med i en förvaltning. 
VD:n i Bolag 3 diskuterar även detta och nämner att man i en bolagsstyrelse kommer 
närmare besluten. Detta beskriver aktören: ”Aktiebolagslagen ställer mycket tydligare 
ansvarsroll på en styrelseledamot vilket inte finns i en nämnd. Du har ett personligt 
ansvar på ett helt annat sätt”. VD:n i Bolag 1 berättar också att en verksamhet som 
bedrivs i bolagsform har kortare beslutsvägar.  
 
Chefscontrollern i Bolag 4 upplever ingen förändring och uppger att:” 
Beslutsgångarna tror jag är exakt likadana bara det att forumen heter olika saker”. 
VD:n i Bolag 5 är inne på samma spår som chefscontrollern och tillägger även att 
denne upplever att VD:n i ett bolag har ett tydligare uppdrag än förvaltningsrollen. 
Detta förklarar aktören genom VD-instruktionen där exempelvis beslut och 
beloppsnivåer som VD:n har beslutsmandat för finns beskrivna.  

Handlingsutrymme	  
Aktörerna i Bolag 1 och Bolag 2 menar att det borde finnas en större handlingsfrihet i 
ett bolag. VD:n i Bolag 3 menar att en ökad handlingsfrihet kan upplevas i ett bolag 
baserat på att man jobbar med både konkurrensutsatt verksamhet och monopol 
verksamhet, vilket skapar synergieffekter. VD:n i Bolag 1 menar att 
”handlingsutrymmet är något du förtjänar, ett förtroende” vilket innebär att 
handlingsutrymmet ökar för varje dag som ett bra jobb utförs.  
 
Affärsområdeschefen i Bolag 2 berättar att den ökade handlingsfriheten mer är en 
känsla som finns eftersom denne saknar erfarenhet från förvaltning. Aktören upplever 
att det beror på att ett bolag har specifika frågor som de kan ta upp direkt till styrelsen. 
Vissa områden lägger styrelsen endast en ram för och den operativa verksamheten kan 
jobba fritt inom den ramen. Styrelsen detaljstyr inte verksamheten så länge de håller 
sig inom ramarna, vilket leder till ett större handlingsutrymme. 
 
Tydligheten i uppdraget och styrningen genom ägardirektiven är något som VD:n i 
Bolag 3 håller med om. Bolaget är inte detaljstyrt men det uppfattar aktören inte heller 
att en förvaltning är. Utifrån detta ser VD:n ingen större förändring mellan de olika 
driftformerna gällande handlingsutrymmet. Dock tror VD:n att det inte finns något 
aktivt större handlingsutrymme utan möjligen ett upplevt utrymme eftersom man 
jobbar mer affärsmässigt. Chefscontrollern i Bolag 4 menar att ett större 
handlingsutrymme vid bolagisering innebär att se nya affärsmöjligheter för VD:n.  
Vidare berättar controllern att när man bolagiserar talar man om att man vill tjäna 
pengar på de verksamheter som är nära relaterade till hushållsavfallet tillexempel 
verksamhetsavfall.  
 
VD:n i Bolag 5 anser att det inte behöver vara skillnad mellan de olika driftformerna. I 
bolagsvärlden är det tydligare i om med en välformulerad VD-instruktion där VD:ns 
roll och arbetsuppgifter framgår. Styrelsen kräver att VD:n utför sina arbetsuppgifter, 
och denne kan bli utbytt om dessa inte utförs.  



EMPIRI 
 

	  
	  

31	  

4.3.8	  Sammanfattning	  
De identifierade faktorerna och aktörernas upplevelser kring dessa presenteras i tabell 
4.4 nedan. I tabellen går att utläsa hur aktörerna upplever att faktorerna förändras vid 
bolagisering av kommunal verksamhet.  
	  
I den första kolumnen presenteras olika situationsfaktorer, vilka anses påverka vid 
bolagisering av kommunal verksamhet. Vidare presenteras upplevelserna hos varje 
aktör kolumnvis, kopplat till varje faktor och hur dessa upplevs förändras.  
	  
Tabell	  4.4:	  Sammanfattning	  av	  faktorer	  från	  bolag	  

	  
	  
 
Övergripande går det utifrån empirin att utläsa att aktörerna från bolagen inte upplever 
att effektivitet är något som borde bero på bolagisering. En faktor som inte heller 
upplevs påverka vid bolagisering är insynen. Vidare är det dock vanligt förekommande 
att kontrollen upplevs större och tydligare i ett bolag. Empirin tyder även på att 
aktörerna upplever kortare beslutsvägar och större handlingsutrymme. 
  	  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Bolag 4 Bolag 5

Effektivitet
Ledning och 

anställda
Ledning och 

anställda
Ledning och 

anställda
Ledning och 

anställda
Ledning och 

anställda

Kvalitét
Ledning och 

anställda Ingen åsikt
Arbete och 

utveckling går 
snabbare

Ingen åsikt
Ledning och 

anställda

Insyn
Ingen    

förändring
Ingen 

förändring
Ingen 

förändring
Ingen 

förändring
Ingen 

förändring 

Information
Tydligare mot 

medborgarna och 
ägare

Mer specifik 
Förändring pga 
koncernstruktur

Ingen 
förändring

Ingen 
förändring 

Kontroll
Kontrollen blir 

tydligare Ingen åsikt
Kontrollen blir 

tydligare
Kontrollen blir 

tydligare Större kontroll

Beslutsvägar
Kortare 

beslutsvägar

Närmare 
mellan beslut 
och handling

Bolagsstyrelse 
är närmare 
besluten

Ingen 
förändring

Ingen 
förändring

Handlings-
utrymme Större Större

Ingen 
förändring

Större affärs- 
möjligheter

Ingen 
förändring 
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5	  Analys	  
I	   detta	  kapitel	   analyseras	  det	   insamlade	   empiriska	  materialet	   som	   sätts	   i	   relation	  
till	  referensramen.	  Blicken	  lyfts	  sedan	  och	  resultatet	  analyseras	  på	  en	  övergripande	  
teorinära	  nivå.	  Slutligen	  presenteras	  en	  vidareutveckling	  av	  analysmodellen.	  

 
För att uppfylla studiens syfte om att öka förståelsen för bolagisering av kommunal 
verksamhet görs den empirinära analysen utifrån de situationsfaktorer som belyses i 
teoriavsnittet, vilka sätts i förbindelse med aktörernas upplevelser. På denna nivå 
kopplas även tidigare studier mot empirin. Varje situationsfaktor används för analys av 
aktörernas upplevelser av bolagisering av kommunal verksamhet. Den offentliga 
sektorn påverkas av New Public Management som omfattar olika reformer inom den 
offentliga sektorn och är något som påverkat utvecklingen av den offentliga sektorn 
under de senaste decennierna (Hood, 1995). NPM används endast till 
bakgrundsförståelse för läsaren och till analysen. 
 
Resultaten av empirin kopplas även mot tidigare studier på denna nivå i analysen. 
Empirin tyder även på att ett samband finns med principal-agentteori vilken 
presenteras därefter.  Institutionell teori berikar analysen vilken används vid teorinära 
analys för att uppnå syftet med att öka förståelsen för bolagisering av kommunal 
verksamhet. Slutligen sammanfattas detta i en utvecklad analysmodell där samtliga 
teorier sätt i relation till varandra.  

5.1	  Kommunal	  bolagisering	  ur	  ett	  situationssynsätt 
Situationsteorin uttrycker att det inte finns en bästa organisationsstruktur som fungerar 
bäst och är mest effektivt för alla organisationer (Mintzberg, 1993). Den struktur som 
passar bäst beror på olika faktorer som finns omkring och i organisationen (Child, 
1975). Empirin tyder på att det finns faktorer som påverkar vid bolagisering av 
kommunal verksamhet varför dessa används till analysen. Nedan analyseras de 
väsentliga faktorerna som studien utgått från. 

5.1.1	  Effektivitet	  
Inom faktorn effektivitet har studien identifierat underfaktorer, vilka är effektivitet och 
kvalité. Resultatet av empirin gällande dessa faktorer kopplas på denna nivå mot 
tidigare studier.  

Effektivitet	  
Ett av huvudargumenten för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka 
effektiviteten. Vid bolagisering av avfallshantering kommer verksamheten fortfarande 
vara finansierad via taxor. På grund av detta upplever merparten av aktörerna att 
effektiviteten inte bör påverkas vid bolagisering av avfallshanteringen. Enligt 
Megginson (2001) ökar dock effektiviteten vid privatisering av offentlig sektor. Vilket 
inte är i linje med resultatet från empirin då aktörerna menar att förändring av 
effektivitet inte beror på driftsform. Då delar av avfallshanteringen inte är 
konkurrensutsatt, majoriteten av aktörerna upplever att effektiviteten inte beror på 
driftsform samt att flera aktörer pekar på att verksamheten fortfarande är 
taxafinansierad i kommunalt bolag tolkar studien i enlighet med Petersson (2010) att 



ANALYS 
 

	  
	  

33	  

offentlig tjänsteproduktion med monopolställning inte skapar incitament att 
effektivisera. 
 
Studiens resultat visar att aktörerna i bolag menar att om effektiviteten skulle förändras 
beror detta på de individer som arbetar inom organisationen vilket är i linje med 
Jacobsen (2005) som menar att effektivitet beror på individens förmåga att anpassa sig 
och prestera. Empirin tyder inte på att någon aktör upplever att kostnadseffektivitet 
skulle uppstå vid bolagisering av avfallshanteringen. 

Kvalité	  
Studiens resultat visar att en vanlig upplevelse bland aktörerna inom kommunen är att 
ökat fokus på vinstintresse vid en bolagisering kan ge försämrad kvalité och 
samhällsnytta. Detta i enighet med Hart m.fl. (1997) samt Bel & Fageda (2008) som 
beskriver att kvalitén kan bli lidande vid privatisering av kommunal verksamhet då 
fokus riktas mot att skära ner på kostnader. I empirin har det även framkommit 
att kvalitén inte borde bero på driftsform utan på de individer som arbetar i 
organisationen. Detta är i linje med Talha (2004) som beskriver att kvalitén beror på 
ledningen och medarbetare. Studien tyder detta som att driftsformen av 
avfallshanteringen inte är den största orsaken till en förändring i kvalitén, utan att 
kvalitén påverkas av ledningen och anställda inom organisationen.  

5.1.2	  Omgivning	  
Inom faktorn omgivning har studien identifierat underfaktorer, vilka är insyn, 
information och kontroll. Resultatet av empirin gällande dessa faktorer kopplas på 
denna nivå mot tidigare studier.  

Insyn	  
Offentlighetsprincipen, som innefattar insyn, är till för kontroll så att medborgarnas 
intressen sätts i fokus.  Empirin från bolagsaktörerna tyder på att insynen inte förändras 
vid en bolagisering av avfallsverksamheten. Detta förklaras genom att 
offentlighetsprincipen även kan gälla vid kommunal drift av bolag då 
offentlighetsprincipen kan skivas in i bolagsordningen (Petersson, 2010), vilket innebär 
att diarieföring sker i både kommunal förvaltning och kommunalt bolag.  
 
Vissa bolagsaktörer beskriver att det är styrelsen och kommunfullmäktige som fattar de 
övergripande besluten i kommunala bolag, vilket innebär att kommunen har lika insyn 
i bolag som i förvaltning. Aktörerna liknar bolagsstyrelsen med den nämnd som finns 
när avfallshanteringen bedrivs i förvaltningsform. I och med bolagsaktörernas 
uppfattning innebär det att den insyn som kommunen har vid drift av förvaltning inte 
förändras vid en bolagisering.  
 
Empiriresultaten från aktörerna inom kommunerna pekar på att insynen vid 
bolagisering kan komma att försämras. Upplevelsen från aktörerna kan grunda sig i 
kritiken som är riktad mot bolagisering, att insynen försämras i kommunala bolag. Då 
ingen av aktörerna kan förklara vad upplevelsen om minskad insyn baseras på kan 
diskussioner i media färga aktörernas svar.   

Information	  
Studiens resultat tyder på att aktörerna upplever att avfallsverksamheten via en 
bolagisering blir en enskild enhet vilket innebär att enheten kan skilja sig från 
kommunen. Då verksamheten blir avskild upplever aktörerna att avfallsverksamheten 
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kan profilera sig på ett tydligare sätt än om verksamheten skulle ligga i kommunens 
hierarki. Exempel är att bolaget alternativt bolagskoncernen kan inneha hemsida.  
 
Resultatet från empirin menar också att information når ut till medborgarna i form av 
den årsredovisning som finns för allmänheten (Petersson, 2006).  Information har i 
empirin visat sig ha ett samband med insynen, detta genom att aktörerna upplever att 
det inte går att uppnå insyn utan ett bra informationsflöde. Att det finns tydlig 
årsredovisning för avfallsbolagen är ett exempel på detta samband, då informationen 
blir en del av insynen.  

Kontroll	  
Inom faktorn kontroll upplever aktörerna att även insynen och kontroll integreras och 
används för att jämna ut den informationsasymmetri som uppstår mellan principalen 
och agenten (Jensen & Meckling, 1969). Från empirin kan utläsas att aktörer från 
kommuner upplever att kontrollen är densamma oberoende driftsform då 
bolagsledningen består av politiker som liknas vid en nämnd. Detta skiljer sig från 
bolagsaktörerna som finner att kontrollen blir distinktare då det finns en bolagsordning, 
renhållningsordning och ägardirektiv som styr på ett tydligare sätt. Att utfallet i 
empirin skiljer sig åt mellan de olika aktörsgrupperna kan delvis bero på att alla aktörer 
inte kunde jämföra med en förvaltning då dessa inte hade någon arbetslivserfarenhet 
från en sådan.  
 
Cragg och Dyck (1999) drar slutsatserna i sin studie att det lades mindre ansträngning 
till kontroll i offentliga organisationer än i bolag vid privatisering alternativt att det 
lades lika mycket ansträngning i de olika organisationerna men att det i offentliga 
organisationer lades mer fokus på prestanda. Med detta argument som grund förklaras 
kommunaktörernas upplevelser. Att aktörerna i bolag upplever kontrollen som 
tydligare behöver inte i sin tur innebära en ökning av kontroll. 

5.1.3	  Struktur	  
Inom faktorn struktur har studien identifierat underfaktorer vilka är beslutsvägar och 
handlingsutrymme. Resultatet av empirin gällande dessa faktorer kopplas på denna 
empirinivå mot tidigare studier.  

Beslutsvägar	  
Resultatet från empirin tyder på att aktörerna inom kommunerna upplevelser att 
beslutsvägarna skulle förbli densamma då kommunfullmäktige fortfarande fattar beslut 
gällande taxorna. Enligt Rainey m.fl. (1976) är vägen till beslut i kommunal 
verksamhet ofta mer komplicerad än i privata bolag. Detta kan bero på att besluten ofta 
förbereds och diskuteras mer politiskt innan besluten fattas vilket stödjer resultatet. 
Detta kan även liknas med en mekanisk organisation då beslutsvägarna upplevs  av 
aktörerna långa och att organisationen därmed blir hierarkiskt uppbyggd (Macintosh & 
Quattrone, 2010).  
 
En vanlig upplevelse från aktörerna inom bolagen är att beslutsvägarna skulle bli 
kortare i ett bolag då bolagsstyrelsen är närmare besluten, detta fast besluten om 
taxorna fortsättningsvis skulle fattas av kommunalfullmäktige. I och med att 
bolagsstyrelsen är närmare besluten blir beslutsvägarna kortare kan ett kommunalt 
bolag liknas mer en organisk organisation (Macintosh & Quattrone 2010) än en 
förvaltning. Detta är i linje med Rainey m.fl. (1976) som uppger att privatiserade 
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verksamheter har en mer självständig och flexibel beslutsprocess. De återstående 
bolagsaktörerna upplever dock att det inte sker någon förändring i beslutsvägarna. Att 
ingen förändring skulle ske förklarar aktörerna genom att beslutsgångarna i ett 
kommunalt bolag ser likadana ut som i en förvaltning.  

Handlingsutrymme	  
Det är en vanlig upplevelse bland bolagsaktörerna att handlingsutrymmet ökar efter 
bolagisering av kommunal verksamhet. Detta baserar aktörerna på att ett bolag inte är 
lika låst som en förvaltning. Detta är i linje med Montin (1992) som uppger att 
handlingsutrymmet i ett kommunalägt bolag är större än i en kommunal förvaltning.  
 
Empirin visar att kommunaktörerna upplever att handlingsutrymmet skulle vara 
densamma vid en bolagisering av avfallshanteringen. Enligt Nutt (2000) beror ett ökat 
handlingsutrymme vid bolagisering bland annat på att myndighetsutövandet följer med 
till den verksamhet som är bolagiserad. Då kommunaktörerna baserar sin uppfattning 
på att myndighetsutövandet fortfarande sker på kommunal nivå tolkar studien utfallet 
utifrån Nutts (2000) resonemang. Studien tolkar att handlingsutrymmet inte förändras 
på grund av att myndighetsutövandet fortfarande ligger kvar i kommunen. 

5.1.4	  Situationsfaktorernas	  betydelse	  vid	  kommunal	  bolagisering	  
Resultatet av studien tyder på att de faktorer som i tidigare studier uttryckts som 
påverkansfaktorer vid bolagisering av kommunal verksamhet (Collin & Hansson, 
1991) inte stämmer överens. Detta visar sig tydligt på den kanske största 
påverkansfaktorn från tidigare forskning, effektivitet, som utifrån empirin inte är en 
faktor som styr en kommunal bolagisering. En faktor som ligger till grund för att 
bolagisering inte borde ske är enligt tidigare studier försämrad insyn. Studiens resultat 
tyder på att insynen inte försämras utan i stället förtydligas.   
 
Studien har identifierat att samtliga situationsfaktorer som belyses i analysmodellen 
påverkar dock i olika omfattningar. Studien tyder på att förväntningen på påverkan av 
faktorer är större än själva påverkan. Som studien belyst i det inledande kapitlet finns 
det många diskussioner kring vilka effekter en kommunal bolagisering ger.  

5.2	  Positiva	  och	  negativa	  aspekter	  vid	  kommunal	  bolagisering	  
Utifrån aktörernas upplevelser gällande positiva och negativa aspekter med 
bolagisering av kommunal verksamhet har studien kunnat tyda att några av dessa 
aspekter utgör de tidigare identifierade situationsfaktorerna. Vissa av aspekterna hör 
till de faktorer som studien behandlat i teorin medan nya faktorer har identifierats. I 
detta avsnitt kommer endast analys av de ytterligare situationsfaktorer som 
framkommit ske.  
 
De fördelar med bolagisering som framkom under intervjuerna med aktörerna inom 
bolag var främst att verksamheten och uppdraget tydliggörs och blir mer dedikerat vid 
en bolagisering. Detta eftersom fokus i ett bolag riktas specifikt till avfallsfrågor 
medan det i en förvaltning diskuteras ett bredare och mer allmänt spektrum. Ytterligare 
en anledning till att uppdraget tydliggörs är att detta tvingas fram via aktiebolagslagen 
och årsredovisningslagen. Inom ett kommunalt bolag finns som tidigare nämnt 
ägardirektiv, vilket ökar tydligheten inom ett bolag i jämförelse med en förvaltning. 
Kommunen, det vill säga ägaren, tar fram ett skriftligt ägardirektiv där kommunens 
krav och mål för bolaget framgår. Bolagsledningen står som ansvarig för att målen och 
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kraven uppfylls (Albrektson & Adrell, 2001), vilket innebär att ledning och VD har ett 
personligt straffrättsligt ansvar.  
 
I empirin framkom att en bolagisering av kommunal verksamhet kan locka kompetent 
personal, vilket aktörerna förklarar genom upplevda fördomar om att ett bolag är en 
mer attraktiv arbetsplats än en förvaltning. Studien tolkar detta som att en attraktiv 
arbetsplats är en faktor som påverkar vid bolagisering av kommunal verksamhet vilket 
innebär att denna faktor lyfts in i den konceptuella analysmodellen. Detta illustreras i 
figur 5.1. I empirin framkom även att det i ett bolag upplevs lättare att odla en kultur. 
Studien tolkar att detta kan bero på att bolaget blir mer avskilt än en förvaltning. I och 
med detta betyder det att kultur är en påverkansfaktor, varav denna faktor lyfts in i den 
utvecklade analysmodellen. De aktörer inom kommunerna som hade en åsikt om 
positiva aspekter upplever att med bolagisering kommer ökad frihet vilket förklarades 
genom att förvaltningar måste följa kommunal policy.  
 
Negativa aspekter med bolagisering som aktörerna inom kommuner pekade på var 
affärsmässigheten och fokusering på vinst som kan komma med en bolagisering. Detta 
kan resultera i att affärsnyttan kan gå för långt i och med detta finns det risk att 
samhällsnyttan försvinner. Detta då ett kommunalägt bolag måste framhäva 
samhällsnyttan före affärsnyttan.  
 
Att samhällsnyttan skulle försämras är något som studien tidigare diskuterat i samband 
med kvalitét i analysavsnittet. Studien anser dock att affärsmässigheten kan ha en 
positiv inverkan vid en bolagisering vilket även framkommer i empirin. Därför tolkar 
studien att affärsmässighet är en faktor som påverkar vid bolagisering av kommunal 
verksamhet. Affärsmässighet kommer därför att berika den utvecklade analysmodellen 
som presenteras i figur 5.1. 

5.2.1	  Positiva	  och	  negativa	  aspekters	  betydelse	  vid	  kommunal	  bolagisering	  
Det förefaller att de positiva och negativa aspekterna vid bolagisering är 
påverkansfaktorer. Studien bidrar till därmed till ytterligare faktorer; kultur, 
attraktivare arbetsplats samt affärsmässighet, som anses påverka vid bolagisering av 
kommunal verksamhet. Dessa påverkansfaktorer ska därför berika den tidigare 
analysmodellen från teoriavsnittet. De av studien identifierade påverkansfaktorerna bör 
tas i beaktning när en kommun står inför en bolagisering av dess verksamhet.  

5.3	  Kommunal	  bolagisering	  ur	  ett	  principal-‐agentförhållande	  
Resultatet från empirin visar tydligt att omgivningsfaktorerna: insyn, information och 
kontroll har en samhörighet med varandra. För att kunna kontrollera det kommunala 
bolaget krävs kontroll som övergripande sker via insyn och information. 
Omgivningsfaktorerna kan förklaras genom principal-agentteorin där kontroll har en 
central roll (Jensen & Meckling, 1969).  
 
Medborgaren (principalen) förväntar sig av kommunen (agenten) och därmed även 
bolaget att insyn och information ska vara tillgänglig för att kunna kontrollera att 
medborgarens skattemedel används rätt. Studiens tolkning är att kontroll är sambunden 
med insyn och information och därmed sätts den i förhållande till principal-agent 
teorin. Resultatet från empirin tyder på att kontrollen upplevs oföränderlig eller 
tydligare vid bolagisering. Detta förklaras genom att föreskrifter gäller likväl i bolag 
som i förvaltning och att det även tillkommer en VD-instruktion vid bolagisering. I och 
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med att resultatet tyder på att kontrollen är oföränderlig visar även empirin att insynen 
upplevs som oföränderlig. Detta beror på att offentlighetsprincipen som tidigare nämnt 
gäller oberoende driftsform samt att politiker tillsätts i bolagsstyrelsen. Det faktum att 
myndighetsutövningen vid en bolagisering fortfarande ligger i kommunen innebär att 
den övergripande kontrollen alltjämt utövas av de folkvalda politikerna och på grund 
av detta kan den ej upplevda förändringen av kontroll förklaras.  

5.4	  Kommunal	  bolagisering	  ur	  ett	  institutionellt	  synsätt	  
Krav på effektivisering i samhället och på kommunala verksamheter är en av 
grunderna till varför kommuner väljer att bolagisera. Bolagiseringen innebär att 
kommunerna väljer att efterlikna framgångsrika driftsformer där privata aktiebolag är 
den vanligaste (Hood, 1995).  
 
Institutionell teori belyser att organisationer som verkar under likartade förhållanden 
tenderar att likna varandra (Dimaggio & Powell, 2002). Av studiens induktiva resultat 
går det att utläsa ett samband med institutionell teori vilken används för studiens nästa 
analysnivå. Institutionell teori beskriver att organisationer förändas frivilligt eller 
ofrivilligt. Dimaggio och Powell (2002) har identifierat tre mekanismer genom vilka 
organisationer förändras. De tre mekanismerna är tvingande, härmande och normativ, 
vilka studien kopplar till bolagisering av kommunal verksamhet. 
 
Lagar och VD-instruktioner är några av tillvägagångssätten att kontrollera ett 
kommunalt bolag genom. Lagar och förordningar är formella påtryckningar, tvingande 
mekanism, från andra organisationer som det finns ett beroendeförhållande till 
(Dimaggio & Powell, 2002). Vid bolagisering av kommunal verksamhet är kommunen 
och dess politiker en av de större organisationer som har ett beroendeförhållande med 
bolaget. Empirin tyder på att politiker förekommer flitigt i kommunalägda 
bolagsledningar. En folkomröstning kan på grund av politikertillsatt ledning förändra 
organisationen (Dimaggio & Powell, 2002). Då resultaten visar att några av faktorerna 
inte upplevs förändras vid en bolagisering kan detta kopplas till de tvingande 
mekanismerna. Detta då en kommun styrs av lagar och förordningar vilka studien tyder 
har en stark koppling till om faktorerna förändras eller inte. I denna studie kan detta 
exemplifieras med att avfallshanteringen är taxafinansierad och får därmed inte gå med 
vinst. Detta gör att bolaget inte har något incitament till att öka effektiviteten. Vid 
kommunal drift styrs verksamheten utifrån kommunallagen. När en kommunal 
verksamhet bolagiseras blir den tvingande mekanismen större då bolaget även måste 
följa aktiebolagslagen.  
 
I empirin framkom att bolagisering skett med grund av att andra liknande verksamheter 
inom kommunen bolagiserats samt att andra kommuner valt att bolagisera med ett 
framgångsrikt utfall. Den härmande mekanismen resulterar i att organisationer 
efterliknar varandra för att hantera de osäkerheter de anser sig vara utsatta för 
(Dimaggio & Powell, 2002).  Dessa osäkerheter kan vara ökat krav på effektivisering. 
Det härmande trycket är även i linje med NPM som uppkom för att finna effektivare 
sätt för att organisera offentliga tjänster (Thomasson, 2009). Då organisationer möter 
osäkerheter innebär detta enligt institutionell teori att organisationen anammar en 
annan organisationsform som är framgångsrik. Detta är vad kommuner stävar efter att 
uppnå vid en bolagisering, vilken tar sig uttryck i den konceptuella analysmodellen i 
form av att NPM har en övergripande påverkan.  
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Den normativa mekanismen är ett tryck som kommer från samhället, andra 
organisationer samt medarbetarna inom dessa (Dimaggio & Powell, 2002). Studien har 
utgått från kommunal verksamhet som är taxabaserad, där medborgarnas medel ligger 
till grund för finansieringen av verksamheten. Medborgarna har normativa 
uppfattningar om hur organisationen ska använda taxamedlen ändamålsenligt och på 
ett effektivt sätt. Normerna i en kommun visar sig genom folkval där politiker väljs 
som ska representera medborgarna. Inom en kommun har alltså de normativa trycken 
en stark påverkan då kommunen kontrolleras genom normer och värderingar, speciellt 
inom en förvaltning. I en kommunal förvaltning kommer det största normativa trycket 
från samhället. Vid en bolagisering av kommunal verksamhet kan de normativa 
trycken utökas av ytterligare intressenter i bolagets omgivning såsom media. 
Resultaten pekar även på att normativa tryck kan komma från medarbetarna i 
organisationen. Med detta menas att det i organisationen kan byggas upp en kultur som 
i sin tur resulterar i att situationsfaktorer förändras på grund av kulturen och inte på 
grund av bolagiseringen av verksamheten. Kulturen skapas av normativa tryck som 
byggs upp, vilket i sin tur baseras på uppfattningar inom organisationen om hur saker 
och ting bör fungera.  
 
Studien uppfattar att de svar som aktörerna erhållit har varit färgade då de aktörer som 
verkar i kommuner upplever att den organisationsformen är den bättre och vice versa 
gällande bolagsaktörerna. Detta baseras på normer som finns i organisationen och 
består av rotad kultur som finns inom denna vilket förstärker studiens resultat om att 
kultur är en påverkansfaktor.  
 
Då resultatet av studien finner samband mellan institutionell teori och bolagisering av 
kommunal verksamhet kommer denna teori att berika den ursprungliga analysmodell 
som återfinns i figur 2.1.  

5.5	  Konceptuell	  analysmodell	  
Analysmodellen i figur 2.1 har utifrån studiens resultat och analys vidareutvecklats och 
kopplats ihop med referensramen vilket illustreras i en konceptuell analysmodell, se 
figur 5.1 nedan.  
 
Studien har identifierat faktorer utifrån teorin samt empirin som är väsentliga att ta 
hänsyn till vid bolagisering av kommunal verksamhet, vilka belyses i modellen. 
Utgångspunkten är situationsfaktorerna vilka från det empiriska resultatet har visat sig 
ha betydelse för bolagisering av kommunal verksamhet, där vissa faktorer är mer 
väsentliga för utfallet än andra. Utifrån resultaten har modellen vidareutvecklats då 
aktörerna upplevt ytterligare faktorer som påverkar, vilka har lyfts in i modellen. 
Modellen har berikats med påverkansfaktorerna; affärsmässighet, kultur samt attraktiv 
arbetsplats.  
 
Resultaten från empirin visar tydligt att omgivningsfaktorerna: insyn, information och 
kontroll har en samhörighet. Kontroll av bolaget krävs vilket övergripande sker via 
insyn och information både från medborgare och kommun. Detta innebär att 
omgivningsfaktorerna kan knytas samman genom principal-agentteorin varför denna 
har lyfts in i analysmodellen.  
 
Utifrån våra induktiva resultat kan vi tolka att det krävs ytterligare en analysnivå för att 
öka förståelsen för den övergripande påverkan på dessa faktorer, varför institutionell 
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teori lyfts in i modellen. De institutionella mekanismerna förtydligar på en mer 
generell nivå faktorerna till bolagisering då trycken ifrån teorin kommer från 
normativa-, härmande- och tvingande mekanismer. New Public Management utgör den 
yttersta  nivån i den konceptuella analysmodellen då denna har påverkat utvecklingen 
av den offentliga sektorn under de senaste decennierna. Slutligen kan konstateras att 
samtliga delar i den konceptuella analysmodellen bör tas hänsyn till för att syftet om 
att öka förståelsen för bolagisering ska uppnås. Detta för att förstå helheten av en 
bolagisering.  
 
 

 
	  
Figur	  5.1:	  Konceptuell	  analysmodell	  
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6	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  
Detta avslutande kapitel presenterar de slutsatser som analysen resulterat i och 
problemfrågorna besvaras. Vidare tas studiens teoretiska- och praktiska bidrag upp 
samt studiens begränsningar. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  

6.1	  Slutsatser	  
Syftet med studien var att öka förståelsen för bolagisering av kommunal verksamhet 
genom att identifiera centrala faktorer samt positiva och negativa aspekter med 
bolagisering av kommunal verksamhet. Vidare var syftet att utveckla en analysmodell 
för kommunal bolagisering. Tre forskningsfrågor formulerades för att besvara studiens 
syfte: 
 

• Vilka faktorer upplever aktörerna är centrala vid bolagisering av kommunal 
verksamhet? 

 
Studien tyder på att faktorer inom organisationen och i dess omgivning har en 
påverkan vid bolagisering av kommunal verksamhet. Aktörernas upplevelser är inte i 
linje med tidigare studier där en ökad effektivitet lyfts fram som ett av 
huvudargumenten vid bolagisering av kommunal verksamhet. De faktorer som 
aktörerna upplevde påverka var effektivitet samt kvalitet, vilka av studien framgick 
inte var de faktorer som påverkade i störst utsträckning. I omgivningen kunde studien 
identifiera faktorerna; insyn, information samt kontroll, vilka har ett starkt samband 
och påverkar i större utsträckning vid en bolagisering. Det förefaller att beslutsvägar 
och handlingsutrymme är påverkansfaktorer. Vidare upplevs att faktorerna påverkar i 
olika omfattning men samtliga faktorer bör dock tas i beaktning för att få en 
övergripande förståelse för hur aktörer upplever bolagisering av kommunal 
verksamhet. Övergripande upplever aktörerna inte alltid att det är driftsformen av 
verksamheten utan individerna i verksamheten som påverkar situationsfaktorerna.  
 

• Vilka positiva och negativa aspekter upplever aktörer på lokal nivå vid 
bolagisering av kommunal verksamhet?	  

 
Studien har identifierat positiva och negativa aspekter utifrån aktörernas upplevelser, 
vilka till viss del kan härledas till situationsteorins faktorer. Dessutom har studien 
utifrån aspekterna identifierat nya faktorer som påverkar bolagisering av kommunal 
verksamhet. De positiva aspekter som aktörerna pekade på var att inom ett bolag kan 
en kultur skapas och att det blir en mer attraktiv arbetsplats vid en bolagisering. 
Ytterligare en aspekt som framkom i studien var affärsmässigheten som både 
upplevdes som positiv och negativ då det både kan resultera i sämre kvalité men även i 
ett större driv i organisationen. Dessa tre aspekter är enligt studien påverkansfaktorer 
vilka bör tas i beaktning vid en bolagisering. Aktörerna upplevde ytterligare negativa 
aspekter vid bolagisering då exempelvis overheadkostnader försvinner och breddning 
av kompetens går förlorad. Studien har identifierat både positiva och negativa aspekter 
med bolagisering. Från empirin kan det konstateras att aktörerna upplever större 
fördelar med den driftsform av som de verkar i, vilket studien upplever som om att 
aktörerna är färgade av den egna verksamheten. 
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• Varför upplevs dessa faktorer samt positiva och negativa aspekter påverka? 
 
Slutligen syftade studien till att utveckla en konceptuell analysmodell vilken besvarar 
studiens tredje och sista forskningsfråga. Den konceptuella analysmodellen har 
utvecklats utifrån resultaten från empirin samt analysen. Resultaten visar på ytterligare 
faktorer som påverkar bolagisering av kommunal verksamhet utöver de faktorer som 
kunde utläsas från tidigare forskning. Dessa påverkansfaktorer har lyfts in och berikat 
den ursprungliga analysmodellen. Den konceptuella analysmodellen har även 
vidareutvecklats från den ursprungliga modellen med institutionell teori samt principal-
agentteorin som ytterligare analysnivåer vilka anses påverka bolagiseringens 
situationsfaktorer.  

6.2	  Teoretisk	  bidrag	  
Av studiens resultat framkommer att förståelsen för vad som påverkar vid bolagisering 
av kommunal verksamhet kan öka genom att identifiera faktorer utifrån 
situationsteorin. Tidigare studier av bolagisering och privatisering av kommunal 
verksamhet knyter privatisering mot situationsteori samt institutionell teori. Studien 
utvecklar forskningen genom att binda ihop situationsteori, institutionell teori samt 
principal-agentteori på grund av dess påverkan på situationsfaktorerna vid 
bolagisering. Studiens bidrag blir på så sätt att hjälpa litteraturen att öka förståelsen av 
bolagisering av kommunal verksamhet utifrån nya perspektiv. Det framkommer även 
att de positiva och negativa aspekterna som aktörerna upplever med bolagisering kan 
utgöras av situationsfaktorer. En utökning av de av studien identifierade faktorerna blir 
därmed studiens teoretiska bidrag.  

6.3	  Praktiskt	  bidrag	  
De faktorer som studien identifierat är väsentliga att ta i beaktning när en organisation 
står inför en bolagisering. Vissa av faktorerna som studien identifierat har sin grund i 
teorin samt empirin, som har identifierats utifrån aktörernas upplevelser. Med 
utgångspunkt i dessa faktorer är det viktigt att de institutionella mekanismerna och 
dess påverkan tas hänsyn till. Lagstiftningar och policy är något som påverkar 
kommunen då den är styrd och kontrollerad under exempelvis kommunallagen och 
offentlighetsprincipen, vilket gör att organisationen blir styrd och komplex. 
Organisationsuppbyggnad, det vill säga hur organisationen fungerar och är uppbyggd 
samt organisationens storlek, är en faktor att ta under beaktning. Studiens praktiska 
bidrag är användbart för andra kommuner då de står inför en bolagisering av 
kommunal verksamhet.  

6.4	  Studiens	  begränsningar	  
Denna studie syftar till att öka förståelsen för bolagisering av kommunal verksamhet. 
Inom denna studie har fokus riktas mot en sorts verksamhet vilket är ett bidrag i sig. 
Dock kan detta leda till att jämförelse mot andra kommunala verksamheter som står 
inför bolagisering försvåras, då faktorer kan påverka på andra sätt. Vilken typ av 
verksamhet som undersöks kan ha väsentlig betydelse för utfallet då till exempel 
verksamhetens storlek, produktionsteknik samt regleringar påverkar faktorerna på olika 
sätt.  

6.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
För att frångå studiens begränsningar kan studien utföras på en kommunal förvaltning 
där myndighetsutövningen övergår till bolaget vid en bolagisering. Detta för att se om 
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andra faktorer påverkar vid en bolagisering av kommunal verksamhet samt om 
resultatet skiljer sig åt. 
 
Då vi under studiens gång kommit fram till att situationsteorins omgivningsfaktorer 
kan förklaras genom principal-agentteorin kan förslag till vidare forskning bestå av att 
endast fokusera på dessa faktorer. Faktorer som insyn och informationsgivning är 
debatterade i media att påverkas negativt av bolagisering. Under studiens gång har vi 
inte funnit mycket material som belyser detta problem, varav detta ämne kan vara värt 
att studera.  
	  
Då kultur är en av aspekterna som studien har identifierat som en påverkande faktor 
kan detta vara ett outforskat ämne. En frågeställning kan vara om man kan odla en 
kultur där man prioriterar produktivitet och effektivitet bättre i ett bolag än i en 
förvaltning?  
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Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide,	  avfallshantering	  i	  förvaltning 

Allmänt	  
• Namn 
• Berätta om din position/befattning inom organisationen och dina 

arbetsuppgifter. 
• Hur länge har du arbetat här?  
• Berätta om dina erfarenheter inom avfallshanteringen i er kommun. 
• Berätta om i vilken form avfallshanteringen bedrivs i dagsläget.  
• Berätta om hur förvaltningen är uppbyggt. Hur ser förvaltningen ut? 
• Hur ser ditt verksamhetsområde ut? 

Förvaltning	  
• Berätta hur avfallshanteringen bedrivs. 
• Har det inom kommunen funnits diskussioner om att bolagisera 

avfallshanteringen? 
• Berätta om av vilka anledningar kommunen väljer att bedriva 

avfallshanteringen i förvaltningsform? 
• Berätta om vilka positiva aspekter som finns med att driva kommunala 

verksamheter i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka negativa aspekter som finns med att driva kommunala 

verksamheter i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka möjligheter som finns med att driva kommunala verksamheter 

i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka hot som finns med att driva kommunala verksamheter i 

bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform. Varför? 

Faktorer	  
Om vi ser till dessa faktorer, hur upplever du att dessa förändras vid bolagisering av 
avfallshantering? 

• Effektivitet  
• Ekonomiskeffektivitet 
• Kvalitet  
• Insyn 
• Information 
• Kontroll  
• Beslutsvägar  
• Handlingsutrymme  

 
• Anser Ni att det finns några andra faktorer utöver ovan nämnda som förändras 

vid en bolagisering? 
• Vilka/Vilken av dessa faktorer anser du påverkas vid bolagisering minst? 
• Vilka/Vilken av dessa faktorer anser du påverkar vid bolagisering mest? 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide,	  avfallshantering	  i	  bolag	  

Allmänt	  
• Namn 
• Berätta om din position/befattning inom organisationen och dina 

arbetsuppgifter. 
• Hur länge har du arbetat här?  
• Berätta om dina erfarenheter inom avfallshanteringen i er kommun. 
• Berätta om i vilken form avfallshanteringen bedrivs i dagsläget.  
• Hur länge har ni bedrivit den i denna form? 
• Berätta om hur bolaget är uppbyggt.  
• Hur ser ditt verksamhetsområde ut? 

Bolag	  
• Berätta om avgränsningen mellan bolag och kommun. 
• Beskriv hur relationen ser ut mellan bolaget och kommunen.  
• Berätta om de faktorer som låg bakom kommunens val övergå till bolagsform. 
• Berätta om de mål som fanns vid bolagiseringen. 
• Berätta om det vid övergången fanns några negativa aspekter till varför man 

inte borde bolagisera avfallshanteringen. 
• Berätta om vilka argument fanns som grund inför förändringen. 
• Berätta om vilka positiva aspekter som finns med att driva kommunala 

verksamheter i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka negativa aspekter som finns med att driva kommunala 

verksamheter i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka möjligheter som finns med att driva kommunala verksamheter 

i bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  
• Berätta om vilka hot som finns med att driva kommunala verksamheter i 

bolagsform jämfört med att driva dem i förvaltningsform.  

Faktorer	  
Om vi ser till dessa faktorer, hur upplever du att dessa förändras vid bolagisering av 
avfallshantering? 

• Effektivitet  
• Ekonomiskeffektivitet 
• Kvalitet  
• Insyn 
• Information 
• Kontroll  
• Beslutsvägar  
• Handlingsutrymme  

 
• Anser Ni att det finns några andra faktorer utöver ovan nämnda som förändras 

vid en bolagisering? 
• Vilka/Vilken av dessa faktorer anser du påverkas vid bolagisering minst? 
• Vilka/Vilken av dessa faktorer anser du påverkar vid bolagisering mest? 
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Bilaga	  3	  –	  Författarnas	  samarbete	  
Detta examensarbete har författats av två studenter under 20 veckor på Luleå tekniska 
universitet. Författarna har tidigare under utbildningens gång arbetat tillsammans i 
olika grupparbeten och valet att examensarbetet skulle skrivas tillsammans var 
självskrivet. Tidigare samarbete har fungerat bra och författarna känner varandra och 
vet att de kompletterar och utmanar varandra.  
 
Vid val av examensarbetes ämne var både författarna på ett möte med 
uppdragskommunen, där författarna blev presenterade för tänkbara ämnen som 
kommunen hade som förslag till uppsatsen. Författarna var båda överens om vilket 
ämne som uppsatsen skulle handla om, och valet skedde gemensamt.  
 
Författarna uppskattar att arbetsbördan har fördelats lika mellan båda studenterna. 
Insamlingen av empirin har skett gemensamt då båda studenterna har närvarat vid 
samtliga intervjuer. Underlag till referensramen och inledning har till viss del sökts var 
för sig men diskussion kring materialet har skett kontinuerligt sinsemellan och allt som 
har skrivits i examensarbetet har diskuterats innan det präntats ner.  
 
Övriga delar av examensarbetet har arbetats fram gemensamt och diskussioner har 
förts gällande de tankar och åsikter de båda författarna har haft. Författarna har från idé 
till slutprodukt haft ett gott samarbete där bådas visioner har tagits hänsyn till. Det har 
gett mycket att vara två då det alltid har funnits någon som att bolla idéer och diskutera 
med. Att skriva ett examensarbete innebär toppar och dalar, vid dalarna har det 
underlättat att vara två, då författarna kunnat peppa varandra. Slutligen vill författarna 
påpeka att arbetet med uppsatsen inte hade gett lika mycket om författarna valt att 
skriva examensarbetet själva.   
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Bilaga	  4	  –	  Kodning	  av	  intervjuer	  
	  

	  
 

 

!"#$%&%' (")%&%'
*%+,-./01-2'3 456.&67,-6+&##6&%1"-53+&"%,%67"5613$+"-8690-6

:2.,-$3-6),%6.3#,+63++6;&;,92##36)-&1,%63.6
3.13##793%+,-&%',%6&61<-.3#+%&%'71"-5=

>$+<-,%767.3- ?&)6;"#3'&7,-&%',%67$0##,6.&6$0%%36$0%%36:-"1&#,-36
7&'6;@++-,6"A96:26,++63%%3+67@++B6C$0##,6$0%%36.3-36
5DA$,+6+D)#&'3-,86)26.&6&)3'6@-67+D-)36:26,++63%%3+6
7@++B66E2%'360::#,.,-6&)3'7#@',+663++6),+6@-67.2-+6
3++69&++36&%1"-53+&"%B6

*%1"-53+&"%,%6
1<-;@++-376.&)6
;"#3'&7,-&%'B

F2.,-$3-6.3#,+

*%+,-./01-2'3 456.&67,-6+&##693%)#&%'70+-D55,67"5613$+"-8690-6
:2.,-$3-6),%6.3#,+63++6;&;,92##36)-&1,%63.6
3.13##793%+,-&%',%6&61<-.3#+%&%'71"-5=

>$+<-,%767.3- ?&6@-6/067+D-)363.6@'3-)&-,$+&.6"A96.&693-6/06+D)#&'36
0::)-3'B6?&6@-6&%+,6),+3#/'7+D-)365,%6),+60::13++3-6
/3'6&%+,6),6*61<-.3#+%&%'71"-569,##,-B6G3'6$3%6&%+,67,6
%2'"%67+"-67$&##%3)6)@-B

*%',%67$&##%3) F2.,-$3-6,/6.3#,+

*%+,-./01-2'3 H,-@++36"56.&#$36%3A$),#3-67"561&%%765,)63++6)-&.36
$"550%3#36.,-$7359,+,-6&6;"#3'71"-56/@51<-+6
5,)63++6)-&.36),56&61<-.3#+%&%'71"-5B

>$+<-,%767.3- I%6%3A$),#67"567$0##,6$0%%360::$"5536@-63++6
)-&.$-31+,%63++6+/@%36:,%'3-6&6,++6;"#3'6$3%6'261<-6
#2%'+B6*6"A965,)6),++36$3%67359@##7%D++3%613##36
;"-+B66

?&%7+&%+-,77,8%3A$),# J3A$),#86:2.,-$3-6
.3#,+


