
 
 

 

 

Mittuniversitetet/Sundsvall 

Institutionen för samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

Implementering vid en fastslagen oppositionsbudget  

– en fallstudie av socialtjänsten i Sundsvalls kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall 

VT 2013 

Magnus Braxenholm 

Handledare: Jon Nyhlén 



 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 3 

2 Teoretiskt ramverk ................................................................................................................... 4 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 4 

2.1.1 Väktare och förkämpar............................................................................................... 4 

2.2 Policyprocessen ................................................................................................................ 6 

2.3 Implementering ................................................................................................................. 6 

2.4 Implementeringsproblemet ............................................................................................... 9 

2.4.1 Förutsättningar riktade till beslutsfattarna ................................................................. 9 

2.4.2 Förutsättningar riktade till tillämparen .................................................................... 10 

2.4.3 Förstå ........................................................................................................................ 10 

2.4.4 Kunna ....................................................................................................................... 11 

2.4.5 Vilja .......................................................................................................................... 11 

2.4.6 Användning av de teoretiska begreppen ...................................................................... 12 

3 Metod ..................................................................................................................................... 13 

3.1 Urval ............................................................................................................................... 13 

3.1.1 Val av kommun ........................................................................................................ 13 

3.1.2 Val av förvaltning .................................................................................................... 14 

3.1.3 Val av fall ................................................................................................................. 15 

3.1.4 Val av intervjupersoner ............................................................................................ 16 

3.2 Datainsamling ................................................................................................................. 18 

3.3 Material och källkritisk diskussion ................................................................................. 19 

3.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 20 

4 Budgeten och Sundsvalls kommuns organisering ................................................................. 22 

4.1 Den kommunala budgeten .............................................................................................. 22 

4.2 Sundsvalls kommuns politiska organisation ................................................................... 23 

4.3 Den politiska organiseringen i Sundsvalls kommun ................................................... 25 

5 Empiri .................................................................................................................................... 26 

5.1 Förstå .............................................................................................................................. 26 

5.1.1 Förvaltningen ........................................................................................................... 26 

5.1.2 Politiken ................................................................................................................... 28 



 
 

5.2 Kunna .............................................................................................................................. 29 

5.2.1 Förvaltningen ........................................................................................................... 29 

5.2.2 Politiken ................................................................................................................... 30 

5.3 Vilja ................................................................................................................................ 32 

5.3.1 Förvaltningen ........................................................................................................... 32 

5.3.2 Politiken ................................................................................................................... 32 

6 Slutsatser ............................................................................................................................... 34 

Sammanfattning ...........................................................................................................................  

Käll- och litteraturförteckning ......................................................................................................  

Litteratur- och internetkällor ....................................................................................................  

Sammanträdesprotokoll ............................................................................................................  

Intervjuer ..................................................................................................................................  

Bilaga 1 - intervjuguide för tjänstemän ........................................................................................  

Bilaga 2 - Intervjuguide för politiker ...........................................................................................  

 

Figurförteckning 

Figur 1. Organisationsschema över Sundsvalls kommun. ....................................................... 24  



1 
 

1 Inledning 

Den 18 juni 2012 uppkom ett ovanligt politiskt läge i Sundsvalls kommunfullmäktige. Med 

resultatet 41 mot 40 förlorade den regerande femklövern, bestående av Moderaterna, 

Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, omröstningen gällande den 

budget (MRP
1
) som skulle gälla för 2013-2014, med plan för 2015 och 2016. Istället vann det 

socialdemokratiska budgetförslaget omröstningen, med stöd från Vänsterpartiet, 

Sverigedemokraterna och miljöpartisten Ingrid Möller som valde att rösta mot sitt eget parti.
2
  

Kort efter att oppositionsbudgeten röstades igenom startade förhandlingar mellan 

oppositionen och den styrande koalitionen, där man försökte komma överens och eventuellt 

kompromissa om vissa frågor. Efter 85 dagar meddelade dock Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet att man avbryter samtalen med koalitionen och med det även möjligheten till 

en ny, gemensam, budget. Det främsta skälet uppgavs vara att man inte lyckades komma 

överens om frågan gällande privatiseringar. I en presskonferens i september 2012 ställde 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet upp tre fortsatta möjligheter som de såg att den 

styrande koalitionen hade. Det första alternativet var att kommunledningen skulle genomföra 

den socialdemokratiska budgeten som beslutats om i fullmäktige. Det andra alternativet var 

att de skulle ställa sina platser till förfogande och öppna upp möjligheten för ett nytt styre i 

kommunen. Det tredje och sista alternativet som den röda oppositionen såg var ett nyval i 

kommunen.
3
 Koalitionen valde det första alternativet, att fortsätta regera med 

socialdemokraternas budget.
4
  

I januari 2013 meddelade Miljöpartiet via ett pressmeddelande att de ingått en 

överenskommelse med Ingrid Möller, där hon lovade att i sin roll som fullmäktigeledamot 

vara lojal mot partiet och koalitionen. Hon själv menade dock att det rörde sig om en 

pågående process och att det inte alls var klart att hon skulle stödja dessa.
5
 Vid 

                                                           
1
 Mål och resursplan. 

2
 Israelsson, Fredrik, Miljöpartist i vågmästarroll, http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/miljopartist-i-

vagmastarroll, Sveriges Television, 2012, hämtad 2013-02-13   
3
 Nyheter P4 Västernorrland, S och V avbryter förhandlingar, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5265602, Sveriges Radio, 2012, hämtad 
2013-04-16 
4
 Nyheter P4 Västernorrland, Koalitionen: vi styr med S-budget, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5269095, Sveriges Radio, 2012, hämtad 
2013-05-26 
5
 Eklund Björn, Ingrid Möller tillbaka i partiet, http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5507792-mp-ingrid-

moller-tillbaka-i-partiet, Dagbladet, 2013, hämtad 2013-04-26 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/miljopartist-i-vagmastarroll
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/miljopartist-i-vagmastarroll
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5265602
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5269095
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5507792-mp-ingrid-moller-tillbaka-i-partiet
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5507792-mp-ingrid-moller-tillbaka-i-partiet
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kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2013 avslutades emellertid denna process. I 

en omröstning försökte kommunledningen för en andra gång att få igenom en egen budget. 

Förslaget rörde en ny mål och resursplan för 2014 som skulle ersätta den tvååriga som 

Socialdemokraterna arbetat fram. Möller valde vid omröstningen att återigen, tillsammans 

med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, stödja det 

socialdemokratiska budgetförslaget. Att den politiska ledningen även fortsättningsvis styr 

kommunen med oppositionens budget var därmed ett faktum.
6
     

Det som gör situationen i Sundsvall intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv är att den 

mandatfördelning som gäller för kommunstyrelsen och kommunens nämnder innebär en 

majoritet för koalitionen. Denna majoritet ska därmed verkställa en budget som röstats 

igenom av en annan politisk majoritetsuppsättning i kommunfullmäktige, bestående av tre 

oppositionspartier och en ledamot som numera är utesluten ur sitt parti.
7
  Att 

kommunpolitiken i Sundsvall präglades av ett händelserikt och nästintill kaosartat fjolår är det 

nog många som skriver under på. En fråga som har tenderat att hamna i skymundan av de 

politiska turerna är dock förvaltningarnas genomförande, eller implementering, av de beslut 

som koalitionen fattar i nämnderna utifrån den fastslagna oppositionsbudgeten. Detta är fullt 

förståeligt, då den började gälla först i januari i år. Kommunen har inte heller någon tidigare 

erfarenhet av den här typen av situation och det saknas dessutom forskning på området.  

Mot bakgrund av detta beslutade jag mig för att i mitt statsvetenskapliga examensarbete 

fördjupa mig i genomförandefasen av den fastslagna oppositionsbudgeten. Genom att koppla 

den uppkomna budgetsituationen med statsvetaren Lennart Lundqvists förutsättningar för en 

lyckad implementering, bestämde jag mig mer specifikt för att undersöka hur 

implementeringsarbetet inom socialtjänsten, den förvaltning som är underställd 

socialnämnden,
8
 påverkas av situationen och om det har uppkommit några 

implementeringsproblem. 

                                                           
6
 Jonsson, Peter, Fällde koalitionen – nu vill MP utesluta henne, http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5526866-

fallde-koalitionen-nu-vill-mp-utesluta-henne, Sundsvalls tidning, 2013, hämtad 2013-05-26 
7
 Tjernström, Mikael, Ingrid Möller utesluts ur Miljöpartiet, http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5552079-

ingrid-moller-utesluts-ur-miljopartiet, Dagbladet, hämtad 2013-04-26 
8
 Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-

organisation/Forvaltningar/Socialtjansten/?id=26259, Sundsvall.se, hämtad 2013-05-28 

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5526866-fallde-koalitionen-nu-vill-mp-utesluta-henne
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5526866-fallde-koalitionen-nu-vill-mp-utesluta-henne
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5552079-ingrid-moller-utesluts-ur-miljopartiet
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.5552079-ingrid-moller-utesluts-ur-miljopartiet
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Socialtjansten/?id=26259
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Socialtjansten/?id=26259


3 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån Lennart Lundqvists tre villkor för en lyckad implementering 

undersöka om det uppkommit några implementeringsproblem inom socialtjänsten i Sundsvall, 

på grund av budgetsituationen. Det vill säga det faktum att kommunledningen styr kommunen 

med oppositionens budget. Lundqvists villkor är att tillämparen ska förstå besluten, kunna 

genomföra besluten och vilja genomföra besluten. Den frågeställning som jag ställer upp för 

att besvara studiens syfte blir därför: 

- Har det uppkommit några problem inom socialtjänsten med att förstå de politiska 

besluten, kunna implementera de politiska besluten, eller vilja implementera de politiska 

besluten? 
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2 Teoretiskt ramverk  

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för studiens teoretiska ramverk. Jag börjar med att 

redogöra för en del av den kändaste statsvetenskapliga forskningen kring budgetprocessen ur 

ett beteendeperspektiv. Efter det kommer jag att beskriva en modell över policyprocessens 

olika faser för att sedan specifikt rikta in mig på implementeringsfasen och ett flertal 

teoretiska perspektiv kring denna. Avslutningsvis redogör jag för vad som kännetecknar det 

som Anders Sannerstedt kallar för implementeringsproblemet, samt de förutsättningar för en 

lyckad implementering som Lennart Lundqvist ställer upp.  Det är dessa tre förutsättningar 

som utgör analysverktyget i min studie och som därför också kommer att ligga som grund för 

empirin. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Väktare och förkämpar 

Amerikanen Aaron Wildavsky kan beskrivas som den statsvetenskapliga budgetforskningens 

portalfigur och är den forskare som tydligast beskrivit budgetspelet och dess politiska 

dimensioner.
9
 Wildavsky menar att komplexiteten i budgetprocessen leder till ett slags 

rollspel för de medverkande aktörerna. Detta rollspel präglas av två dominerande roller: 

väktare (eng. guardians) och förkämpar (eng. advocates). Väktarnas uppgift är att se till att det 

inte går åt för mycket pengar och förkämparnas att värna om verksamheten och därför sträva 

efter att få så höga anslag som möjligt.
10

  

Det är dock viktigt att se dessa roller som just roller och vara medveten om att 

rollfördelningen kan förändras under budgetprocessens gång.  En aktör kan med andra ord 

snabbt gå från att vara förkämpe till att vara väktare. En förvaltningschef kan exempelvis 

inför budgetberedningen argumentera för mer pengar till förvaltningens verksamhet. Han eller 

hon innehar då rollen som förkämpe. Åter i förvaltningen gäller det att hålla sig till budgeten 

och se till att kostnaderna inte skenar, förvaltningschefen intar då rollen som väktare.
11

 För att 

balansen mellan verksamhetens utvecklingstakt och organisationens ekonomi ska vara god, 

                                                           
9
 Bokenstrand, Cecilia, Den politiska budgeten – om nya kommunala budgetprinciper och budgeten som process 

för dialog, CEFOS Göteborgs universitet, Kungälv, 2000, s. 11   
10

 Broström, Björn, Haglund, Anders & Soli, Rolf, Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur, Andra upplagan, Lund, 
2005, s. 190 
11

 Ibid 
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gäller det att rollerna är relativt jämstarka. Om väktarnas övertag blir för stort, kommer 

utvecklingstakten att bli låg. Om däremot förkämparna får ett för stort övertag, finns det en 

övervägande risk att verksamhetens utgifter bli mycket påfrestande för ekonomin.
12

  

Studier utförda av flera forskare har inte bara visat på goda belägg för Wildavskys teori om 

olika roller i form av väktare och förkämpar utan även lett till att andra roller kunnat 

identifieras i budgetprocessen. Forskning har bland annat visat på förekomsten av hamstrare 

och medlare. Hamstrare, som i vissa studier även har beskrivits som en superväktare, är inte 

som i väktarens fall enbart intresserad av att hålla nere kostnaderna för verksamheten utan 

också av att intäkterna ska vara så höga som möjligt.
13

 Rollen som medlare utgörs av aktörer 

vars uppgift är att medla mellan väktare och förkämpar när de inte kan komma överens. Detta 

är en viktig förutsättning för att budgetarbetet ska fungera smidigt.
14

 

Aktörerna har i sina roller som väktare och förkämpar olika strategier att välja mellan för att 

nå sina mål. Det är viktigt att poängtera att dessa strategier inte ska ses som olika sätt att 

medvetet luras.
15

 I och med att budgetprocessen upprepas årligen saknas det utrymme för att 

vara oärlig. Rollerna bör istället betraktas som just nödvändiga parter i att upprätthålla en 

balans mellan verksamhets- och ekonomiperspektivet.
16

  Väktarna är till antalet betydligt färre 

än förkämparna, men fattar istället i stor grad de avgörande besluten vilket kan sägas 

kompensera det faktumet.
17

  

Genom att utifrån Wildavskys teori om väktare och förkämpar utgå från att budgetprocessen 

utgör en spelplan för både politiker och tjänstemän kan jag även anta att jag under studiens 

gång kommer att komma i kontakt med dess olika roller. Studiens syfte är emellertid inte att 

försöka identifiera eller förklara rollfördelningen, men det är viktigt att ha den i åtanke. Jag 

kan med andra ord räkna med att varken ledamöter i socialnämnden eller tjänstemän på 

socialtjänsten är helt objektiva i synen på budgeten. Detta är självklart ett antagande som utan 

svårigheter går att utgå från utan Wildavskys teori, men med denna får jag en ökad förståelse 

om hur denna objektivitet mer specifikt kan ifrågasättas gällande just budgetprocessen.  

                                                           
12

 Ibid 
13

 Ibid 
14

 Ibid, s. 190-191 
15

 Ibid, s. 191 
16

 Ibid, s. 194 
17

 Ibid, s. 191 
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2.2 Policyprocessen 

Lennart Lundqvist har konstruerat en modell av policyprocessen som består av fem olika 

faser.
18

 Den första fasen kallar han för Initiering och det innebär att en fråga eller ett problem 

tas upp till behandling. För att frågan ska kunna nå den politiska dagordningen krävs det att 

mäktiga aktörer i processen tar upp den.  Den andra fasen är Beredningen som betyder att 

beslutsunderlag i form av nödvändigt material så som information om mål, medel och resurser 

samlas in, värderas och sammanställs.  Efter beredningen följer Beslutsfattandet som är det 

stadie där valet av åtgärder för frågan eller problemet tas. Aktörerna ska kunna välja mellan 

att en åtgärd ska vidtas eller inte vidtas för att man ska kunna tala om ett beslut. 

Implementering är nästa fas i processen och innebär att beslutet realiseras och förs ut i 

verkligheten i form av åtgärder så som handlingar eller information. Den sista fasen som 

Lundqvist ställer upp är Efterkontrollen, som betyder att de åtgärder som implementerats 

utvärderas. De resultat som efterkontrollen resulterar i kan återkopplas till tidigare stadier i 

processen och påverka vad som sker i dessa.
19

 

I och med att min studie syftar till att ta reda på om det uppkommit några 

implementeringsproblem inom socialtjänsten på grund av budgetsituationen, är det naturligt 

att fokusera på förvaltningens huvudsakliga steg i policyprocessen. Utifrån Lundqvists modell 

är dessa två faser beredningen och implementeringen.
20

 Eftersom det är just förvaltningens 

arbete med att genomföra budgeten som studien syftar till att undersöka, är det i första hand 

även implementeringsfasen som jag kommer att fokusera på.   

2.3 Implementering 

När man studerar offentlig verksamhet skiljer man mellan beslutsprocessen och 

implementeringsprocessen. Beslutsprocessen är den process där de politiska besluten fattas 

och implementeringsprocessen den process där besluten blir till handlande. Själva 

distinktionen mellan processerna är inte helt enkel att studera. I både processerna deltar 

många aktörer och det har exempelvis hänt att tjänstemän initierat reformer som de sedan har 

drivit igenom. Det är inte heller ovanligt att delar av implementeringsprocessen sker före de 

                                                           
18

 Lundqvist, Lennart, Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 12 
19

 Ibid  
20

 Ibid, s. 14 
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politiska besluten fattats, exempelvis när huvudinnehållet i större reformer är känt av 

tjänstemännen sedan tidigare.
21

   

När det gäller forskning kring implementering utgår man ofta utifrån distinktionen mellan 

perspektiven Top-Down och Bottom-Up. Perspektiven ska i första hand inte ses som olika 

teoretiska antaganden, utan snarare metodmässiga strategier för hur implementeringsforskning 

bör utföras. Top-Down, eller uppifrån och ned, utgår från en organisations toppskikt där 

besluten tas och följer sedan stegen i en styrningskedja fram tills det steg där det faktiska 

handlandet av de politiska besluten sker. Bottom-Up, eller nedifrån och upp, utgår istället 

direkt från den verksamhet som tillhandahåller och erbjuder de offentliga tjänsterna. Det kan 

tillexempel handla om läkarbesök, polisingripanden eller handläggning av byggnadstillstånd. 

Genom en induktiv metod försöker forskaren sedan förklara varför verksamheten bedrivs som 

den gör.
22

 

Statsvetaren Anders Sannerstedt ställer i sitt kapitel ”Implementering – hur politiska beslut 

genomförs i praktiken” i boken ”Politik som organisation: förvaltningspolitikens 

grundproblem” upp tre olika perspektiv på implementering som han menar att man tydligt 

kan urskilja i olika statsvetenskapliga framställningar. Det traditionella, teorin om 

närbyråkrater
23

 och nätverksperspektivet.
24

  

Det traditionella perspektivet är i grunden rationalistiskt och utgångspunkten är att 

beslutsfattarna styr och tillämparen följer styrningen. Förvaltningen ses därför som ett 

instrument för beslutsfattarna med syfte att genomföra åtgärder för att förverkliga de politiska 

besluten. Om styrningen av någon anledning inte följs av tillämparen, ska återstyrning vidtas. 

Utifrån detta bör beslutsfattarnas styrning präglas av hög reliabilitet. Även om detta 

perspektiv på implementering kan verka väldigt formalistiskt är det fullt realistiskt när 

precisionen på styrningen är hög, exempelvis när riksdagen vill höja barnbidraget med en viss 

summa.
25

 

                                                           
21

 Sannerstedt, Anders, Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken, i Rothstein, Bo (red.), 
Politik som organisation – förvaltningspolitikens grundproblem, författarna och SNS förlag, Mölnlycke, 2008, s. 
26-27 
22

 Ibid, s. 24-25 
23

 Ibid, s. 21 
24

 Ibid, s. 23 
25

 Ibid, s. 21 
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Michael Lipsky har utformat teorin om närbyråkrater (eng. street level bureaucrats) som kan 

sägas vara motsatsen till det traditionella perspektivet. Detta perspektiv på implementering 

menar att personer som jobbar inom exempelvis sjukvården, skolan och socialtjänsten och i 

sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med andra människor, har den verkliga makten 

över hur politiken utformas inom deras område. Människorna som arbetar i denna miljö 

förutsätts behandla sina patienter, elever och klienter utifrån individuella hänsynstaganden. 

Samtidigt är närbyråkraterna styrda av professionella normer för deras arbetsområden. 

Eftersom politikerna ofta saknar den professionella kompetensen som krävs för dessa 

områden och samtidigt inte har möjlighet att hantera alla prioriteringar och individuella 

hänsynstaganden, blir den politiska styrningen och kontrollen svår.
26

 

Nätverksperspektivet kan beskrivas som ett perspektiv mellan det traditionella och teorin om 

närbyråkrater. Perspektivet lyfter fram, precis som namnet antyder, olika typer av nätverk som 

viktiga aktörer för politikens utformning. Nätverksaktörerna kan vara statliga, kommunala 

och privata och det är genom samspelet mellan dessa som de politiska besluten 

implementeras.
27

   

Jag kommer i denna studie att utgå från det traditionella perspektivet. Genom att anta att 

beslutsfattarna arbetar fram de politiska besluten och förvaltningen verkställer dessa, kan jag 

utgå direkt från de beslut som tas i de politiska instanserna, följa styrningskedjan och fokusera 

på själva implementeringsfasen. Genom att utgå från det traditionella perspektivet, närmar jag 

mig även fallet utifrån Top-Down-perspektivet. Jag kommer dock att stanna vid 

förvaltningens roll i implementeringsprocessen och därmed inte följa styrningskedjan hela 

vägen ned till de närbyråkrater som arbetar direkt med människor. Exempelvis kommunens 

vårdpersonal på äldreboenden och inom hemtjänsten. Med detta menar jag inte att deras roll i 

genomförandet av de politiska besluten inte utgör en central och viktig del i studiet av 

implementering. Min studie kräver dock att de aktörer som jag fokuserar på har goda 

kunskaper om samspelet mellan nämndens beslutfattande och socialtjänstens arbete med att 

implementera de politiska besluten. Jag väljer därför att enbart studera själva förvaltningens 

arbete. 

                                                           
26

 Ibid, s. 21-22 
27

 Ibid, s. 23-24 
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2.4 Implementeringsproblemet 

Enligt Sannerstedt uppstår implementeringsproblemet när politiska beslut inte genomförs på 

det sätt som det är avsett från beslutsfattarnas sida. Han menar att genom att anta att det är ett 

problem att besluten inte genomförs som det är avsett, bör man sträva efter att de politiska 

besluten ska implementeras enligt beslutsfattarnas intentioner. Politikerna bör styra och 

förvaltningen verkställa. Detta är antaganden som utan svårigheter kan kopplas till mer 

generell demokratisk teoribildning. Förutsättningar för demokratin är just att företrädare för 

medborgarna, i form av politiker som valts i fria val och under fri åsiktsbildning, fattar de 

beslut som förvaltningen sedan respekterar och genomför.
28

 

Om det önskade läget är att politikerna styr genom beslut och förvaltningen verkställer 

besluten, hur kan det återkommande faktumet att implementeringsproblemet uppkommer 

förklaras?  Det är en fråga som präglar och dominerar litteraturen kring implementering. Ett 

sätt att försöka hitta svar på dessa orsaker är att anta att det finns ett antal förutsättningar som 

bör vara uppfyllda för att besluten ska implementeras som beslutsfattarna avsett. Sannerstedt 

listar fem förutsättningar riktade till beslutsfattarna samt tre, av Lennart Lundqvist 

konstruerade, förutsättningar riktade till tillämparen.
29

   

2.4.1 Förutsättningar riktade till beslutsfattarna 

Den första förutsättningen som riktar sig till beslutsfattarna är att den direkta styrningen ska 

vara entydig. Det är viktigt att se till att de som implementerar besluten inte ska kunna 

missförstå beslutsfattarnas intentioner. Den indirekta styrningen ska även vara lämpligt 

utformad. Implementeringsstrukturen bör inte vara för avancerad och det ska vara tydligt vart 

ansvaret ligger. Detta innebär också att de som implementerar besluten bör ha tillräckligt med 

tid och resurser tillgängligt. Den tredje förutsättningen är att de som implementerar besluten 

även gillar dessa och är motiverade att genomföra dem utifrån beslutsfattarnas intentioner. 

Implementeringen ska dessutom kunna gå att kontrollera, det är därför viktigt att 

beslutsfattarna får information om hur styrningen följs. Den sista förutsättningen är att 

                                                           
28

 Ibid, s. 19 
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Externa aktörer, så som exempelvis andra myndigheter och intresseorganisationer, inte ska 

kunna försvåra tillämpningen utifrån andra intressen än beslutsfattarnas.
30

 

2.4.2 Förutsättningar riktade till tillämparen  

- Tillämparen ska förstå besluten. 

- Tillämparen ska kunna genomföra besluten.  

- Tillämparen ska vilja genomföra besluten. 
31

 

Det går att konstatera att de tre första förutsättningarna riktade till beslutsfattarna i högsta 

grad liknar villkoren riktade till tillämparen. Förutsättningen om att den direkta styrningen ska 

vara entydig går att koppla ihop med att tillämparen ska förstå besluten. Att den indirekta 

styrningen ska vara lämpligt utformad samt att tillräckligt med resurser och tid finns för att 

implementera besluten går att koppa ihop med att tillämparen ska kunna genomföra dessa. Att 

se till att de som implementerar besluten även gillar dessa och är motiverade att genomföra 

dem är det samma som villkoret att tillämparen ska vilja genomföra besluten. Jag kan därför 

med fördel slå ihop dessa förutsättningar och utgå från de tre som Lundqvist ställer upp och 

på så sätt studera både politiken och förvaltningen utifrån samma villkor. 

2.4.3 Förstå 

Att tillämparen ska förstå besluten innebär, precis som jag tidigare nämnde, att den direkta 

styrningen ska vara entydig.
32

 Detta innebär att målen för de beslut och policys som 

politikerna ställer upp ska vara precisa och sakna motsägelsefulla inslag. Detta är naturliga 

förutsättningar ur ett rationalistiskt perspektiv för att undvika implementeringsproblem. Även 

förhållandevis precisa mål kan dock innehålla vissa otydligheter. Socialtjänstlagen säger 

exempelvis att den enskilde har rätt till bistånd om det behövs för att få en skälig levnadsnivå, 

men säger inte rent konkret vad ”skälig” innebär. Det är dock viktigt att påpeka att vaga 

politiska beslut inte alltid är att betrakta som en bristande uttryckningsförmåga hos 

beslutsfattarna som enbart leder till problem eller oönskade effekter. I vissa situationer rör det 

sig snarare om resultat av politiska förhandlingsprocesser, där olika parter har kommit fram 
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till breda politiska enigheter på bekostnad av mer precisa och klara mål. Fördelarna med dessa 

breda enigheter är att besluten kan ligga fast under lång tid oavsett maktskiften eller 

valresultat.
33

  

2.4.4 Kunna 

Att tillämparen ska kunna genomföra besluten innebär att denne ska ha tillgång till de resurser 

som krävs för implementeringen. Det kan exempelvis röra sig om lokaler, utrustning, 

personal, tid och pengar. Till denna förutsättning hör också det faktum att omgivningen inte 

ska kunna förhindra tillämparens styrningsföljning.
34

 Det finns flera myndigheter som ofta 

lyfter fram resursbrist som anledning när de kritiseras för att inte lyckas med de uppgifter som 

politikerna beslutat om. Polisen och militären är vanliga exempel. Det är dock viktigt att inte 

okritiskt ställa upp på påståenden om att resursbrist har lett till implementeringsproblem. Man 

kan ta de närbyråkrater som Lipsky nämner som exempel. Socialsekreterare, förskolelärare 

och andra närbyråkrater har en arbetssituation som ständigt präglas av ett överskott av 

arbetsuppgifter. Dessa personer har därför alltid en anledning att önska mer resurser till sin 

verksamhet. Det kan handla om allt från modernare lokaler och utrustning, till fler tjänster för 

att minska arbetsbördan för den personal som redan finns. Att offentliganställda som arbetar 

inom exempelvis skola och socialtjänst ständigt är i behov av mer resurser är dock något som 

politikerna är väl medvetna om. De höga målsättningar som beslutsfattarna ställer upp 

behöver därför inte alltid vara helt genomförbara i praktiken. Politikerna ställer upp höga mål 

för att tillämparna ska arbeta så gott dem kan med de resurser som finns. Att dessa mål sedan 

inte uppfylls bör därför inte nödvändigtvis ses som ett resultat av implementeringsproblem.
35

   

2.4.5 Vilja 

Den tredje och sista förutsättningen som Lundqvist menar är viktig för en lyckad 

implementering är att tillämparen ska vilja genomföra de politiska besluten. Att tillämparen 

ogillar faktumet att genomföra en reform eller ett politiskt beslut behöver absolut inte 

innebära en motsträvighet från tjänstemännens sida eller en medveten vilja att sabotera. Ofta 

kan det snarare handla om att tillämparen anser sig ha goda skäl för att motsätta sig ett besluts 

lämplighet. Detta kan dessutom under vissa omständigheter ses som särskilt motiverat, 
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exempelvis när närbyråkrater genom sina professionella kompetensområden ställer sig 

kritiska mot röster från politiskt håll om att förändra socialt arbete eller arbetssätt inom 

skolan. Kravet att tillämparen ska vilja genomföra de politiska besluten blir viktigare ju 

mindre tydlig den direkta styrningen är.
36

 I teorin kommer de politiska besluten med hög 

sannolikhet att genomföras enligt beslutsfattarnas intentioner om tillämparen även själv gillar 

dessa och vill det, förutsätt att villkoren ”förstår” och ”kan” även är uppfyllda.
37

 

2.4.6 Användning av de teoretiska begreppen 

För att uppnå studiens syfte, det vill säga att undersöka om det med den gällande 

budgetsituationen uppkommit några implementeringsproblem inom socialtjänsten i Sundsvall, 

kommer jag att fokusera på den fas i policyprocessen som Lundqvist kallar för 

implementering. Jag kommer att närma mig fallet utifrån ett Top-Down- och traditionellt 

perspektiv, vilket innebär att jag antar att politikerna själva arbetar fram och utformar de 

politiska besluten och att förvaltningen genomför dessa. Jag kommer att utgå från de tre 

villkor för en lyckad implementering som Lundqvist konstruerat, det vill säga att tillämparen 

ska förstå besluten samt kunna och vilja implementera dessa. Det är dessa förutsättningar som 

därmed kommer att ligga som grund för materialinsamlingen och analysarbetet. Jag kommer 

att koppla ihop förutsättningarna med det faktum att kommunledningen regerar med 

oppositionens budget och på så sätt undersöka om dessa på något sätt påverkas av 

budgetsituationen. På så vis önskar jag med hjälp av mitt teoretiska ramverk besvara studiens 

syfte. 
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3 Metod 

Jag kommer att göra en kvalitativ, jämförande fallstudie
38

 där jag undersöker vilka skillnader 

som finns inom socialtjänstens implementeringsarbete mellan två olika situationer. På så vis 

önskar jag ta reda på om det uppkommit några implementeringsproblem inom förvaltningen. 

Studien är i första hand teoriprövande då den syftar till att pröva Lundqvists förutsättningar 

empiriskt. Studien har dock även potential att bli teoriutvecklande, då jag mer specifikt önskar 

säga något om hur en kommunal förvaltnings implementeringsarbete påverkas av att en 

kommunledning regerar med en oppositionsbudget.  

3.1 Urval  

3.1.1 Val av kommun 

Precis som jag nämnde i inledningskapitlet är den här typen av budgetsituation väldigt ovanlig 

bland kommuner, men att en oppositionsbudget röstas igenom är inte helt unikt. Jag har via 

sökmotorer på internet lyckats identifiera fyra andra kommuner där en oppositionsbudget vid 

något tillfälle röstades igenom efter valet 2010: Karlskrona, Enköping, Orust och Bromölla.  

Vid kommunfullmäktige i Karlskrona uppkom situationen med budgeten cirka tre månader 

efter valet, vid sammanträdet den 15 december 2010. Sverigedemokraterna valde att stödja 

det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans arbetat fram. Den 

styrande femklövern i Karlskrona, som precis som i Sundsvalls fall består av Moderaterna, 

Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, tvingades alltså se sitt egna 

budgetförslag förlora omröstningen med en snäv marginal.
39

  

I Enköping, som vid tidpunkten styrdes av en koalition bestående av Moderaterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna, valde Folkpartiet inför omröstningen om en reviderad 

budget för 2012 att den 13 december 2011 stödja det socialdemokratiska förslaget. Detta 

                                                           
38

 Esaiasson, Peter, m.fl. Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 109 
39

 Djelevic, Milan, SD fällde budgeten – femklövern styr med oppositionens budget, Sveriges Radio, 2010, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4242973, hämtad 2013-02-13   
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gjorde även Sverigedemokraterna och en oppositionsbudget var därmed ett faktum. 

Omröstningen vanns med det knappa resultatet 26 röster mot 25. 
40

 

I Orust röstades oppositionens budget igenom kort efter att kommunstyrelsens ordförande 

avgått och inte långt därefter blev det ett maktskifte i kommunen.
41

 I Bromölla misslyckades 

Socialdemokraterna, som ensamma styr kommunen i minoritet, att vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 juni 2012 få igenom sin budget. Omröstningen vanns istället av det 

budgetförslag som de borgerliga partierna presenterade. Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde 

att lägga ned sina röster.
42

  

Sundsvalls kommun är intressant att undersöka på grund av storleksperspektivet, det vill säga 

sett till antalet invånare. Enligt Statistiska centralbyrån hamnar Sundsvall den 31 december 

2012, med sina 96 687 invånare, på plats 16 i listan över Sveriges 50 största kommuner sett 

till folkmängden. I de övriga fallen där den här budgetsituationen uppkommit rör det sig om 

kommuner med ett betydligt färre antal invånare. Den enda av kommunerna som utöver 

Sundsvall finns med på listan är Karlskrona som med sina 63 691 invånare befinner sig på 

plats 33.
43

  I och med att kommuner med fler invånare också borde har fler medborgare att 

erbjuda sina tjänster så menar jag att det också är rimligt att anta att eventuella 

implementeringsproblem borde märkas av tydligare och dessutom beröra fler medborgare vid 

en större kommun jämfört med en liten. Av denna anledning väljer jag alltså undersöka 

Sundsvalls kommun. 

3.1.2 Val av förvaltning 

Istället för att undersöka flera förvaltningar har jag valt att inrikta mig på 

implementeringsarbetet hos en förvaltning som jag gör en mer djupgående studie av, 

nämligen socialtjänsten. Jag har valt att studera just denna förvaltning i och med att den 

förmodligen tillgavs mest uppmärksamhet av samtliga efter att budgetsituationen uppkommit. 

                                                           
40
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Anledningen till detta är att förvaltningen dras med stora underskott och besparingskrav. Ett 

faktum som både varit och är grund för politiska konflikter i kommunen.  Situationen blev 

självklart inte mindre spänd när koalitionen inte fick igenom sin egen budget. I mars 2013 

hade socialnämnden ett underskott på drygt 100 miljoner kronor för det här året.
44

 De 

befarade underskotten ledde dock till politiska motsättningar betydligt tidigare. I november 

2012 menade Socialdemokraterna att situationen i nämnden var så pass allvarlig att 

kommunstyrelsen borde ta över ansvaret. Koalitionen föreslog istället en utökning av 

budgeten med 20 miljoner kronor och önskade samtidigt att nämnden skulle slippa ta med sig 

2012 års underskott på 26 miljoner kronor inför 2013. Det dåvarande kommunalrådet menade 

att oppositionen för ner kommunen i en avgrund som kommer att påverka hela dess 

utveckling. Oppositionsrådet menade dock att socialdemokraterna hade bättre lösningar i sitt 

budgetförslag och att kommunalrådet borde avgå om han inte ville genomföra den 

socialdemokratiska budgeten.
45

 Detta valde han även att göra i februari 2013, anledningen 

sades vara det parlamentariska läget som skapade långa och krångliga vägar till beslut i 

kommunen.
46

  

Med bakgrund av detta väljer jag att fokusera på socialtjänstens implementering av den 

fastslagna oppositionsbudgeten. Jag menar att det är rimligt att anta att detta är den 

förvaltning där eventuella implementeringsproblem borde vara allra tydligast att identifiera.   

3.1.3 Val av fall 

De fall jag har valt att jämföra har sin grund utifrån en mest-lika design. Esaiasson med flera 

menar att designen är användbar i situationer där fenomenet som ska studeras endast har 

inträffat i ett begränsat antal.
47

 Att välja fall utifrån en mest-lika design innebär att dessa ska 

vara så lika varandra på relevanta oberoende variabler som möjligt, förutom den 

förklaringsvariabel som står i centrum för studien. 
48

 Den oberoende variabel som jag kommer 

att pröva är kommunledning som styr kommunen med en oppositionsbudget. Genom att pröva 
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 Sundsvall TT, Sundsvalls kommunalråd avgår, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sundsvalls-kommunalrad-
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denna förklaringsvariabel önskar jag ta reda på om det uppkommit några 

implementeringsproblem inom socialtjänsten i Sundsvall. Implementeringsproblem utgör 

därför studiens beroende variabel.   

För att pröva den oberoende variabeln utifrån en mest-lika design kommer jag att utgå från två 

stycken fall i min jämförelse. Det första fallet är det som jag för enkelhetens skull väljer att 

kalla för budgetsituationen, det vill säga det faktum att kommunledningen under 2013 styr 

kommunen med oppositionens budget. Det andra fallet väljer jag att kalla för normalfallet, 

som innebär att den nuvarande kommunledningen styr kommunen med sin egen budget, det 

vill säga före oppositionens budget började gälla 2013.  

I båda fallen styrs kommunen av en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, som innehar en majoritet i 

kommunstyrelsen och kommunens nämnder. I båda fallen har man även saknat en tydlig egen 

majoritet i kommunfullmäktige, eftersom Ingrid Möllers inte alltid röstat med koalitionen. 

Hon la exempelvis ned sin röst inför budgetomröstningen 2010, en vecka efter att hon 

lämnade posten som språkrör för Miljöpartiet i Sundsvall.   Koalitionen lyckades då enbart få 

igenom sitt budgetförslag eftersom också Sverigedemokraterna avstod från att rösta. Detta 

hade man inte fått om Sverigedemokraterna röstat för en socialdemokratisk budget även vid 

det tillfället.
49

  

3.1.4 Val av intervjupersoner 

I valet av intervjupersoner utgick jag från den urvalsprincip som Esaiasson med flera kallar 

för centralitet och som är den vanligaste när det kommer till urvalet av informanter. Detta 

innebär att man önskar intervjua de centralt placerade källorna och att man vanligtvis redan i 

ett tidigt stadie har en uppfattning om vilka dessa personer är. Urvalet kan dock komma att 

behöva kompletteras. Man kan då tillämpa ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att 

informanten pekar vidare på nästa informant, som pekar vidare på nästa och så vidare.
50

 Detta 

är en metod som jag själv har tillämpat, fast i en väldigt begränsad skala. Esaiasson med flera 

menar att det inte finns någon gräns för hur många informanter som ska finnas med i urvalet, 

det är snarare vad man får ut av intervjuerna som är det intressanta. Intervjuerna pågår tills 
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man på ett källkritiskt och trovärdig sätt kan visa att man belagt det som faktiskt har hänt eller 

vad det är som gäller (beroende på vad det är man undersöker).
51

   

I och med att syftet med studien var att undersöka eventuella implementeringsproblem inom 

socialtjänsten, var det ett naturligt val att intervjua tjänstemän som arbetar på denna 

förvaltning. Då jag även ville få med beslutsfattarnas perspektiv valde jag dessutom att 

intervjua politiker. Jag intervjuade sammanlagt fem personer: två tjänstemän och tre politiker. 

På förvaltningssidan bestod min första intervju med socialtjänstens ekonomichef och det var 

även tänkt att jag skulle intervjua socialdirektören, men ekonomichefen rekommenderade mig 

istället att intervju en tjänsteman som arbetar som enhetschef på strategienheten. Han 

förklarade att den här personen
52

  hade en väldigt god kunskap om själva verksamheten, som 

han menade skulle kunna vara ett bra komplement till hans mer ekonomiskt inriktade synsätt. 

När det gällde beslutsfattarna ansåg jag att socialnämndens ordförande var en självklar person 

att intervjua, vilket också blev fallet. En nämndsordförande representerar dels nämndens 

majoritet och borde rimligtvis även ha en mer omfattande kunskap om det jag vill undersöka, 

jämfört med en person som enbart är ordinarie ledamot eller ersättare i nämnden. Jag kände 

dock att jag även ville ha med oppositionens perspektiv på situationen. Även om dem inte har 

någon majoritet i nämnden är det deras budget som nämnden arbetar utifrån. I oppositionens 

fall var jag inte lika säker på vilken jag skulle vända mig till, då man som sagt saknar 

ordförandeposter och jag var benägen att intervjua informanter med väldigt goda kunskaper i 

implementeringsprocessen. Jag valde därför att utföra en intervju med kommunens 

oppositionsråd, som i mitt fall snarare kan ses som en slags övergripande representant för 

budgeten och oppositionen i sig, än för socialnämnden. Det visade sig dock att denne hade en 

god inblick även i socialnämndens verksamhet. I samband med denna intervju kom jag 

dessutom i kontakt med en oppositionspolitiker i socialnämnden, som tidigare varit nämndens 

ordförande. Personen har en lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i socialnämnden och jag 

valde därför att även intervjua henne. 

Jag insåg att jag redan efter dessa fem intervjuer nått teoretisk mättnad. Esaiasson med flera 

menar att teoretisk mättnad innebär att intervjupersonerna börjar upprepa vad tidigare 

intervjupersoner sagt. Det är då dags att avsluta intervjuerna och istället analysera det 
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insamlade materialet. Esaiasson med flera påpekar att det självklart inte finns några garantier 

för att andra personer inte upplever det man undersöker på ett annat sätt, men att det är en 

osäkerhet som man är tvungen att ta.
53

 Samtidigt som den övervägande majoriteten av mina 

frågor gav väldigt bra och tydliga svar som jag uppfattade som innehållsrika, upptäckte jag 

emellertid också att en del av mina frågor inte ledde fram till speciellt djupgående svar. Även 

detta vägdes in i bedömningen att jag inte skulle vända mig till nya informanter. Detta på 

grund av att det som jag undersöker, precis som jag tidigare varit inne på, kräver att 

informanten har en god inblick i implementeringsarbetet utifrån samspelet och relationen 

mellan nämnden och förvaltningen. Detta rör sig om ett relativt begränsat antal personer sett 

till hur pass stor förvaltningens verksamhet är. Jag ansåg därför att mina chanser att få ut 

bättre svar från andra informanter än dem jag redan intervjuat inte var goda. Samtidigt skulle 

det också snarare kunna ha en negativ inverkan på min studie. Ju längre från de centralt 

placerade källorna jag kommer, ju osäkrare blir även materialet som jag samlar in. I värsta fall 

kanske jag tror att jag får bra svar, men att det visar sig att jag inte alls mäter det jag avser att 

mäta och att studiens validitet därför blir lidande. 

3.2 Datainsamling 

Jag kommer att använda mig av samtalsintervjuer som metod för att samla in det empiriska 

materialet. Peter Esaiasson med flera menar att samtalsintervjuer fungerar bäst i de situationer 

där forskaren saknar kunskaper eller är intresserad av olika människors livsvärldar,
54

 vilket 

jag anser vara fallet i den här studien. Även det faktum att en studie har potential att bli 

teoriutvecklande menar Esaiasson med flera är ett bra argument för att använda sig av 

samtalsintervjuer. Många teorier utvecklas vid skrivbordet och tenderar därför att bli 

världsfrånvända konstruktioner.
55

  Genom att använda mig av samtalsintervjuer för min 

datainsamling hoppas jag därför kunna få en bättre koppling med verkligheten, i och med att 

jag vänder mig direkt till de aktörer vilkas arbete jag har som avsikt att undersöka.  

Jag kommer att utgå från, på förhand utarbetade intervjuguider, som skiljer sig åt något 

beroende på om intervjupersonen är en politiker eller tjänsteman. Jag kommer dock inte 

nödvändigtvis att följa dessa intervjuguider fullt ut. Alan Bryman menar att kvalitativa 

intervjuer till skillnad från kvantitativa ger forskaren möjlighet att i stor grad avvika ifrån 
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intervjuguider eller frågescheman. Forskaren kan låta intervjun röra sig i olika riktningar, 

ställa följdfrågor och variera ordningsföljden i frågorna. Dessa olika typer av avvikelser från 

standardiserade intervjuer är möjliga och till och med önskvärda eftersom det inom kvalitativ 

forskning finns en tyngd på de intervjuades egna uppfattningar och synsätt.
56

 De centrala 

frågorna i intervjuguiden bygger direkt på Lundqvist tre villkor för en lyckad implementering, 

men jag har även valt att lägga till andra frågor som jag anser vara relevant för studien. 

Bryman tar upp två huvudsakliga intervjustrukturer som återfinns inom kvalitativa intervjuer 

och där intervjuprocessen i båda fallen är flexibel: ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kännetecknas av att intervjuaren som 

mest använder sig av ett PM för att komma ihåg ett antal teman att ta upp under intervjuns 

gång. Forskaren kan i vissa fall bara ställa en enda fråga och sedan ställa uppföljningsfrågor 

på sådant som han eller hon reagerar på i den intervjuades svar. Vid semistrukturerade 

intervjuer, vilken är den intervjustruktur som jag kommer att använda mig av, är 

intervjuprocessen något mer organiserad. Forskaren har då en lista över teman som kommer 

att tas upp, vilket vanligtvis kallas för en intervjuguide. Dessa frågor är ofta förhållandevis 

specifika men den intervjuade har stor frihet att själv utforma svaren. Frågorna behöver inte 

heller komma i samma ordning som i intervjuguiden och det går även att ställa andra frågor 

utifrån något som den intervjuade nämner.
57

  

3.3 Material och källkritisk diskussion 

Det material som har legat som grund för datainsamlingen och empiridelen har i första hand 

bestått av intervjuer med politiker och tjänstemän. Jag har även vid ett tillfälle refererat till ett 

sammanträdesprotokoll och vid ett tillfälle till en nyhetsartikel. Detta enbart för att kunna 

belägga två påståenden som framkommit under intervjuerna. Det material som har använts till 

inledningen, kapitlet som berör den kommunala budgeten och Sundsvalls kommuns 

organisering, samt det teoretiska ramverket, har bestått av både litteratur- och internetbaserade 

källor.  Den information som specifikt berör organiseringen av Sundsvalls kommun kommer 

direkt från kommunens officiella hemsida och jag kan därför förutsätta att den stämmer. Då 

denna information även inkluderar vilka personer som innehar ordförandeposterna i samband 
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med maktskiftet efter valet 2010, är den knappast föråldrad eller icke-relevant sett till 

kommunens organisation i dagsläget.  

Esaiason med flera menar att det finns ett antal oönskade effekter som kan uppkomma under 

en intervju, så kallade intervjuareffekter, detta kan röra sig om både medveten och omedveten 

påverkan från intervjuarens sida där medveten påverkan är att betrakta som rent fusk. 

Omedveten påverkan kan handla om exempelvis gester och nickningar från intervjuaren.
58

 Jag 

har hela tiden försökt att inte omedvetet påverka de personer jag intervjuer, men kan självklart 

inte garantera att det inte inträffat vid något tillfälle. Jag har däremot, under inga 

omständigheter, påverkat informanterna medvetet. 

I inledningskapitlet har jag refererat till ett relativt stort antal nyhetsartiklar. Detta ser jag som 

en nödvändighet för att bland annat kunna ge en övergripande bild av händelseförloppet vid 

turerna kring budgetprocessen i Sundsvalls kommun. Dessa turer har präglats av en intensiv 

bevakning från lokala medier och det är därför även naturligt att stora delar av 

händelseförloppet redogörs för genom nyhetsartiklarna. Jag menar att den information som 

jag hämtat från dessa inte har någon direkt risk att exempelvis vara vinklad eller felaktig. Det 

rör framförallt fakta om voteringar, mandatfördelningar och vad som har skrivits i 

pressmeddelanden och jag betraktar därför dessa källor som säkra. Även om information från 

dessa artiklar skulle visa sig vara felaktig har det ingen egentlig betydelse för mitt resultat då 

det i första hand bygger på de intervjuer jag utfört.   

3.4 Avgränsningar 

Jag har medvetet valt att inte undersöka hela implementeringsprocessen, då jag i första hand 

är intresserad av hur de centralt placerade källorna uppfattar situationen. Med detta menar jag 

inte att eventuella implementeringsproblem inte skulle kunna uppkomma i själva 

kärnverksamheten på grund av budgetsituionen. För att göra en fullständig genomlysning av 

implementeringsprocessen, från beslutsfattarna och hela kedjan ned till de närbyråkrater som 

arbetar direkt med människorna, krävs en betydligt mer omfattande studie, vilket jag inte 

menar befinner sig inom ramen för en kandidatuppsats. 
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I studien kommer jag endast att undersöka om det uppkommit implementeringsproblem vid 

en förvaltning. Det resultat som jag kommer fram till är därför inte avsett att säga något om 

hela Sundsvalls kommun, utan endast om socialtjänsten. Det finns självklart en möjlighet att 

mina resultat även stämmer in på andra förvaltningar, så väl i Sundsvall som vid andra 

kommuner, men det är emellertid ingenting som jag kommer att lägga någon vikt på i studien. 

Detta är i så fall någonting som eventuella fortsatta studier på området får peka på. 
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4 Budgeten och Sundsvalls kommuns organisering 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för en generell bild av den kommunala 

budgetprocessen och budgetens roll i kommunen. Jag kommer även specifikt att beskriva hur 

den politiska organisationen är utformad i Sundsvalls kommun.  

4.1 Den kommunala budgeten 

Budgetprocesser återfinns inom såväl stat, kommun och landsting och kan sägas ligga i hjärtat 

av den politiska processen. Ur ett politiskt perspektiv är budgeten viktig i många avseenden, 

bland annat ur ett maktmässigt och rituellt perspektiv. Budgetprocessen är som studieobjekt 

intressant eftersom den sträcker sig över samtliga steg i policyprocessen, från att 

förvaltningen formulerar anslagsframställningar, till efterkontrollen, där användningen av de 

ekonomiska medlen utvärderas.
59

  

En kommun saknar till stor del någon marknad som kan tillåtas styra fördelningen av 

resurserna, den uppgiften får istället kommunens budget.
60

 Budgeten inom den offentliga 

sektorn kan därför också beskrivas som ett resursfördelningsinstrument
61

 och är ett av de 

viktigaste styrinstrumenten för de förtroendevalda.
62

 Budgeten inom kommuner (och även 

landsting) skiljer sig även markant från budgeten inom andra typer av organisationer i och 

med att den är lagstadgad, vilket den har varit sedan 1892. Det finns med andra ord en väldigt 

lång tradition av budgetering inom kommunerna som saknas inom exempelvis 

industrisektorn. Budgetarbetet är också väldigt omfattande, i en kommun av medelstorlek kan 

uppemot 100 tjänstemän och lika många politiker vara involverade i arbetet med budgeten.
63

   

De lagar som styr budgeten och budgetprocessen återfinns i den gällande kommunallagen, 

som trädde i kraft 1991. Kommunens ekonomiska förvaltning behandlas bland annat i lagens 

åttonde kapitel. I den fjärde paragrafen slås det fast att en kommun och landstingskommun 
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varje år måste upprätta en budget för nästa kalenderår, det så kallade budgetåret. I budgeten 

ska det också finnas en plan för ekonomin för en treårsperiod där budgetåret utgör det första 

året. I budgetens innehåll ska det gå att se vilka anslag som ska utgås, hur dessa anslag ska 

finansieras och vilken skattesats som ska gälla. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram en 

budget, vilket i normala fall ska ske före oktober månads utgång. Kommunfullmäktige ska 

fastställa budgeten före november månads utgång. Om särskilda skäl förkommer finns det 

dock möjlighet att skjuta upp beslutet till december.
64

 

4.2 Sundsvalls kommuns politiska organisation 

Sundsvalls kommun styrs efter valet 2010 av en koalition bestående av Moderaterna, 

Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Koalitionen har tillsammans 

41 mandat i kommunfullmäktige, medan oppositionen som består av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har 40 mandat. I och med att Ingrid Möller vid två 

tillfällen valde att stödja det socialdemokratiska budgetförslag, och därmed rösta mot sitt eget 

parti, fick koalitionens förslag dock enbart 40 röster vid budgetomröstningarna. Eftersom 

även Sverigedemokraterna vid två tillfällen valde att stödja Socialdemokraternas förslag 

uppkom en annan mandatfördelning i fullmäktige vid budgetomröstningarna, vilket alltså 

ledde till bifall för socialdemokraternas budgetförslag.
65

  

Sundsvalls kommuns politiska organisering består av kommunstyrelsen och dess tio nämnder, 

som tillsammans med dess ledamöter är valda av kommunfullmäktige. Nämnderna utgörs av: 

barn- och utbildningsnämnden, förtroendenämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

lantmäterinämnden, miljönämnden, NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration), socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 

valnämnden.
66

 Även kommunrevisionen är en instans i kommunen som består av 

förtroendevalda.
67
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Figur 1. Schema över Sundsvalls kommuns politiska organisation.68 
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4.3 Den politiska organiseringen i Sundsvalls kommun 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och beslutar i alla stora 

och övergripande frågor som rör Sundsvalls kommun. De politiska målen och riktlinjerna för 

den kommunala verksamheten beslutas här och man bestämmer även hur den kommunala 

organisationen ska se ut.  Fullmäktige beslutar även om hur pengarna ska fördelas mellan de 

olika nämnderna och verksamheterna, samt om taxor och avgifter.
69

  

Det är kommunstyrelsen som innehar det övergripande ansvaret för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi, 

långsiktiga utveckling samt för att nämnderna och bolagen arbetar mot de mål som fastslagits. 

Kommunstyrelsen har tre utskott: finans- och näringslivsutskottet, infrastruktur- och 

serviceutskottet samt plan- och utvecklingsutskottet. Utskotten förbereder de frågor som ska 

behandlas i kommunstyrelsen och har själv beslutanderätt i vissa frågor.
70

 

Kommunrevisionen, som består av förtroendevalda revisorer, granskar kommunen för att ta 

reda på att verksamhetens arbete är i linje med dess syfte, att pengarna används på ett bra sätt, 

att den ekonomiska redovisningen stämmer och är god utförd samt att nämnderna kontrollerar 

verksamheten tillräckligt.
71

 

Ansvarsområden för socialnämnden, den nämnd med tillhörande förvaltning som jag 

undersöker i den här studien, är äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och 

familjeomsorg. Nämnden har två stycken arbetsutskott: arbetsutskottet (AU) och individ- och 

familjeomsorgsutskottet. Arbetsutskottet bereder ärenden som exempelvis berör budgeten, 

personalpolitik och äldreomsorg. Individ- och familjeutskottet behandlar allmänna och 

individuella ärenden som rör personer som behöver stöd av samhället i tillvaron samt ärenden 

om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Båda utskotten består av fem ledamöter från 

socialnämnden.
72
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5 Empiri 

Jag kommer i detta kapitel att utifrån Lennart Lundqvists tre villkor för en lyckad 

implementering, det vill säga att tillämparen ska förstå besluten, kunna genomföra besluten 

och vilja genomföra besluten, redogöra för mitt resultat. Detta bygger på samtalsintervjuer 

utförda med både politiker och tjänstemän. Eftersom dessa har olika roller i kommunen är det 

viktigt att jag gör en tydlig åtskillnad mellan politiker och tjänstemän och jag har därför valt 

att dela in svaren i två kategorier. En kategori för förvaltningen, där jag samlar 

tjänstemännens svar och en kategori för politiken, där jag samlar politikernas svar. 

5.1 Förstå 

5.1.1 Förvaltningen 

Socialtjänstens ekonomichef menar att budgetsituationen främst skapar en otydlighet på 

förvaltningen gällande de besparingar som man står inför. Han menar att styrningen från 

beslutsfattarna här inte uppfattas som entydig och enkel att förstå. Även om socialnämnden 

har en koalitionsmajoritet så stöter deras beslut på patrull i kommunfullmäktige, den instans 

som fastslagit oppositionsbudgeten. Detta i sin tur leder till att själva flödet i en del frågor 

stoppas. Ett exempel är frågan om valfrihet, ett område där han menar att så väl förvaltningen 

som socialnämndens majoritet har många idéer och förslag som inte kan drivas då de inte går 

igenom fullmäktige. Där menar intervjupersonen att det blir en krock eftersom fullmäktige 

beslutat om en annan budget, någonting som skapar en stor otydlighet hos förvaltningen där 

det blir oklart vad det egentligen är som gäller. Socialnämndens majoritet vill att 

socialtjänsten ska fortsätta arbeta efter den planerade linjen, men med mindre ramar att röra 

sig inom. Samtidigt saknas det riktlinjer om vilka verksamheter som det ska sparas in på. 

Besluten blir därmed, enligt intervjupersonen, väldigt svåra att implementera.
73

 

Ekonomichefen menar även att det blir en osäkerhet kopplat till valet 2014 där förvaltningen 

får svårt att veta om man arbetar långsiktigt eller endast fram till detta. Det blir dessutom ett 

mer otydligt ansvar kring den politik som förs, som intervjupersonen menar syns i nämnden. 

Majoriteten tenderar ibland att kritisera oppositionens budget, medan oppositionen menar att 

majoriteten har ansvar eftersom de valt att fortsätta styra kommunen med oppositionens 
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budget. Detta är en situation som intervjupersonen menar blir väldigt konstig för 

tjänstemännen, där mycket dyrbar tid går till spillo. Han poängterar också att socialtjänstens 

verksamhet är väldigt lagstyrd och det därför finns stora delar av mål och resursplanen som 

inte är öppen för olika tolkningar av innehållet, oavsett vilka partier som arbetat fram den. 

Mycket av socialtjänstens verksamhet måste alltså bedrivas av oavsett hur pass tydlig 

styrningen är från beslutsfattarna.
74

 

Även socialtjänstens enhetschef för strategienheten menar att styrningen från beslutsfattarna 

blir otydligare med den uppkomna budgetsituationen. Precis som ekonomichefen menar hon 

att det finns en märkbar avsaknad av riktlinjer och beslut gällande de besparingskrav som 

socialtjänsten står inför. Hon menar att nämnden är angelägen att få hem pengarna men att det 

inte är någon som uttrycker hur det ska gå till, trots att förvaltningen kommit med ett antal 

förslag på hur man kan jobba på både kort och lång sikt. Som det ser ut nu menar hon att 

förvaltningen inte ser någon lösning på hur de kortsiktigt ska kunna ta hem pengarna och att 

det saknas ett stöd från politiken. Hon menar att konkurrensutsättning av verksamheten hade 

varit ett möjligt sätt att få hem pengarna redan 2013 eller 2014. Denna linje kan koalitionen 

dock inte längre driva, eftersom förvaltningsrätten rivit upp ett beslut om 

konkurrensutsättning av personlig assistans som togs i kommunstyrelsen.
75

 Förvaltningsrätten 

menade att detta rörde sig om en så pass stor och principiellt viktig fråga för kommunen att 

beslutet måste tas i kommunfullmäktige,
76

 där koalitionen alltså saknar majoritet.  

Enhetschefen menar även att ansvaret för den politik som förs blir otydligare med anledning 

av budgetsituationen. Detta märktes exempelvis av när prioriteringsarbetet för besparingarna 

skulle tas fram. Majoriteten säger att oppositionen ska berätta hur deras budget ska 

genomföras och oppositionen kontrar med att det är majoriteten som sitter vid makten och 

därmed deras uppgift att lösa. Förvaltningen får därför inga beslut att arbeta efter. Hon 

antyder att detta i hösta grad har bidragit till en ökad maktförskjutning, från politiken till 

tjänstemannaorganisationen. Hon menar att socialtjänstens roll därmed blir större än vid en 

normalsituation.
77
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5.1.2 Politiken 

Socialnämndens ordförande upplever att implementeringsarbetet har fungerat relativt bra, 

trots det faktum att nämndens majoritet regerar med en oppositionsbudget. Hon upplever att 

det finns en felaktig uppfattning om att det skulle vara enorma skillnader mellan de politiska 

alternativen, men att det inte rör sig om några större skillnader i pengar och uppdrag när man 

väl jämför dem.  Hon anser dock att det har blivit otydligare för tjänstemännen att veta hur 

och vem man ska fråga när någonting är oklart. Hon menar att det är en självklarhet att 

tjänstemännen ska fråga majoriteten, men att det då kan bli problematiskt när majoriteten 

måste vända sig till minoriteten, det vill säga oppositionen. Hon menar även att eftersom 

kommunstyrelsen har uppsikt över nämnden, måste man ligga i linje med mål och 

resursplanen. Även om nämnden har ett stort utrymme att tolka denna går det inte att omtolka 

den hur som helst, då kommer nämnden att tappa ansvarsfriheten.
78

 

Hon poängterar att det är svårt att säga om en eventuell osäkerhet hos förvaltningen endast 

beror på att majoriteten i nämnden regerar med oppositionens budget. Även andra faktorer 

som pågår samtidigt kan bidra till osäkerhet, exempelvis valfrihetsreformen, socialtjänstens 

omorganisering och de stora besparingskraven. Allt detta skapar, enligt henne, en enda röra. 

Hon tror dock att riktlinjerna från beslutsfattarna är tydliga, men att det på grund av 

budgetsituationen kan uppstå en viss osäkerhet även längst ut i tjänstemannakedjan. Det 

skulle exempelvis kunna uppkomma frågetecken kring om den omfattande omorganiseringen 

av socialtjänsten kommer att fullföljas, som hon menar att oppositionen inte har gillat.
79

   

Den intervjuade oppositionspolitikern menar att kvitteringsprocessen
80

 blir väldigt knepig i 

och med budgetsituationen. I normalfallet har politikerna i nämnden möjlighet att vid behov 

förklara för tjänstemännen att implementeringen inte ska se ut på ett visst sätt. Nu upplevde 

hon det nästan som att det var majoriteten som kvitterade mot oppositionen. Hon menar dock 

att oppositionen i nämnden är väldigt tydlig med att ansvaret inte ligger hos dem, utan att det 

är koalitionspolitikerna som har ansvar för politiken som förs i nämnden. Hon upplever trots 

detta att tjänstemännen har kommit med frågor rörande budgeten till oppositionen och man 

har då fått förklara att dem måste vända sig till majoriteten i nämnden eftersom att det är dem 
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som har valt att styra med den socialdemokratiska budgeten och inte oppositionen. Hon 

upplever dessutom att tjänstemännen har fått tagit ett större ansvar på grund av de 

otydligheter som uppkommit. Ett ansvar som politiken borde ha tagit. Hon poängterar dock 

även att det endast gått fyra och en halv månad av året och att det därför är väldigt tidigt att 

svara på om och hur den direkta styrningen har påverkats av situationen, jämfört med 

normalfallet.
81

 

Oppositionsrådet tror inte att den direkta styrningen från beslutsfattarna i socialnämnden blir 

entydig och enkel att förstå när den här typen av situation uppkommer. Detta är något han 

också menar har märkts av från oppositionens sida då man har fått en hel del frågor från 

tjänstemän om hur budgeten ska tolkas, hur oppositionen ser på budgeten och hur de skulle 

tolka den om de satt vid makten. Någonting som han menar verkligen inte hör till 

normalfallet. Intervjupersonen menar att det finns situationer i flera nämnder, däribland 

socialnämnden, där det vid budgetbeslutet blir två skilda förslag från majoritet och opposition. 

Vad ska tjänstemännen förhålla sig till då? I första hand menar han att tjänstemännen måste 

förhålla sig till majoriteten i nämnden, men å andra sidan har förvaltningen även 

kommunfullmäktige att förhålla sig till. En situation som han anser skapar en stor 

otydlighet.
82

 

5.2 Kunna 

5.2.1 Förvaltningen 

På frågan om det uppkommit några problem kring förvaltningens arbete med att kunna 

genomföra de politiska besluten i och med budgetsituationen, exempelvis gällande pengar och 

andra resurser, förklarar ekonomichefen att socialtjänstens planeringsarbete påverkades 

negativt med den nya budgeten. Planeringsarbetet var nämligen utformat efter det långsiktiga 

arbete som koalitionen satte igång i och med maktskiftet efter valet 2010. Med koalitionens 

budget var det bland annat tänkt att de ekonomiska besparingarna som socialtjänsten står inför 

skulle tas under en längre period. När socialdemokraternas budget röstades igenom fick man 
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en mindre ram att röra sig inom och besparingarna ska nu tas hem snabbare. Detta satte därför 

hack i planeringen.
83

  

Den intervjuade enhetschefen menar att den uppkomna budgetsituationen har påverkat 

förvaltningens möjligheter att kunna implementera de politiska besluten, i det här fallet 

besparingarna. Anledningen till detta är mer eller mindre den samma som för det första 

villkoret, nämligen att styrningen från beslutsfattarna uppfattas som otydlig. Efter att 

koalitionen tagit makten i kommunen efter valet 2010 räknade man enligt henne med att 

koalitionens mål och resursplan skulle gälla för fyra år. Det planeringsunderlag som 

tjänstemännen då tog fram för att kunna följa budgeten var därmed också en fyraårsplan. När 

en annan budget röstades igenom halvvägs påverkade det därför också förvaltningens arbete 

kraftigt. Intervjupersonen menar att konkurrensutsättning av verksamheten var ett sätt som 

man arbetat med för att klara av besparingskraven. Nu finns besparingarna kvar, men man får 

inte konkurrensutsätta. Samtidigt ska besparingarna tas under en kortare period. 

Intervjupersonen ser därför ingen lösning för hur socialtjänsten ska kunna klara av 

besparingarna utan tydliga riktlinjer och beslut från politiken.
84

  

5.2.2 Politiken 

Socialnämndens ordförande upplever att det finns ett hårt tryck på tjänstemännen och att det 

egentligen skulle behövas fler för att kunna klara av besparingsarbetet och alla MRP-uppdrag. 

Av denna anledning beslutade socialnämndens majoritet vid sammanträdet den 20 mars, på 

förslag av förvaltningen, bland annat om att lyfta upp ett ärende till kommunfullmäktige där 

man önskar frigöra ledningskapacitet genom att låta pågående och nytillkomna uppdrag vila 

under besparingsarbetet under 2013-2014.
85

 Oppositionen reserverade sig till detta beslut i 

socialnämnden.
86

 Precis som jag nämnde under det första villkoret så poängterar 

socialnämndens ordförande att det är väldigt mycket som pågår samtidigt. Förutom 

turbulensen med budgeten så arbetar tjänstemännen med en omorganisering av socialtjänsten i 

grunden, man har valfrihetsreformen att tänka på samt alla besparingskraven. Hon upplever 

trots detta att allting fungerar och att de anställda ändå gör det dem ska. Koncernstaben menar 

enligt henne att deras arbete med att komma ned i kostnader går för långsamt. Hon anser 
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däremot att man jobbar så hårt som det bara går utifrån den ram som finns att förhålla sig 

till.
87

  

Oppositionspolitikern i socialnämnden poängterar att förvaltningens resurser i form av pengar 

och personal är de samma oavsett vilka som styr med den fastslagna budgeten. Däremot tror 

hon att den otydlighet som jag nämnde under förra villkoret bidrar till att man tappar tempo i 

genomförandefasen. Detta menar hon är negativt för kommunen i sig, men att organisationen 

ändå kan må bra av det då den är i behov av andrum. Hon lyfter även fram det faktum att 

nämndens majoritet styr med oppositionens budget och samtidigt är inne i en mycket stor 

omställning, där man exempelvis fortsätter med LOV
88

 och att omorganisera förvaltningen. 

Hon tror att detta kan ha blivit väldigt tidskrävande. Hon menar att dessa uppdrag inte finns i 

oppositionens mål och resursplan, utan att dem finns kvar som en följd av den förra budgeten. 

Hon är osäker till om detta är rätt prioritering för tjänstemännen, men oppositionen kan inte 

be förvaltningen att avbryta arbetet med de tidigare målen och uppdragen eftersom man 

saknar majoritet i nämnden. Samtidigt nämner hon att koalitionen i socialnämnden har lagt 

fram ett förslag till kommunfullmäktige om att få låta MRP-uppdragen vila under 

besparingsarbetet. Ett ärende som ännu inte har behandlats i fullmäktige.
89

 

Oppositionsrådet upplever att den indirekta styrningen har påverkats. Han menar att det finns 

en uppenbar risk för att socialnämndens majoritet inte kan ta ansvar för politiken på samma 

sätt som när dem regerar med sin egen budget. Detta innebär enligt honom att dem inte tar i 

med kraft när de driver sin politik och att kommunens utveckling blir lidande. Han menar att 

det ur ett demokratiperspektiv är viktigt att politik genomförs med just kraft. Att en majoritet 

tar makten och driver sin linje är några av demokratins spelregler. Oppositionsrådet tror också 

att det råder en stor orolighetsfaktor för de tjänstemän som arbetar med strategiska och 

taktiska frågor kopplade till de resurser som förvaltningen har. På kort sikt tror han inte att 

kärnverksamheten påverkas direkt av själva budgetsituationen, men att det kan bli ett problem 

på längre sikt även för denna om den politiska ledningen fortsättningsvis inte tar tag i frågor.
90
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5.3 Vilja 

5.3.1 Förvaltningen 

Ekonomichefen tror inte att viljan och motivationen att implementera de politiska besluten har 

förändrats hos kärnverksamheten i och med budgetsituationen. På själva förvaltningsdelen 

verkar det dock som att situationen har fått personalen att bli mer orolig än vanligt.
91

 

Enhetschefen för strategienheten menar att det faktum att läget är på ett visst sätt inte är 

någonting nytt för förvaltningen. Detta har man vetat om länge och dessutom varit överens 

om i många år och det finns därför inte heller något behov av att fortsätta diskutera det. Hon 

menar att frågan istället är hur problemen kan lösas. Där menar hon att det finns en risk att 

personalen ibland saknat uthållighet. Man har känt att de resultat man hoppats på inte har 

kommit.
92

 Jag får däremot inget tydligt svar på om hon upplever om själva budgetsituationen 

har påverkat förvaltningens egen vilja och motivation att implementera de politiska besluten.  

5.3.2 Politiken 

Socialnämndens ordförande upplever inte att viljan och motivationen hos tjänstemännen att 

implementera de politiska besluten förändrats av budgetsituationen. Däremot tror hon att det 

kan uppstå en viss frustration hos tjänstemännen och att de blir trötta när nämnden ändrar sig 

om beslut, någonting som hon har förståelse för. Det kan exempelvis handla om att nämnden 

först vill gå åt ett håll men ändrar sig när inte det fungerar och då byter riktning.
93

   

Oppositionspolitikern i nämnden tror att det kan finnas en risk för att viljan och motivationen 

hos tjänstemännen förändras, men kan inte lyfta fram något exempel. Hon påpekar dock att 

många av de människor som arbetar inom socialtjänsten inte påverkas av de politiska besluten 

i sitt dagliga arbete.
94

  Oppositionsrådet tror inte att det faktum att kommunledningen regerar 

med en oppositionsbudget påverkar förvaltningens egen vilja och motivation att implementera 

de politiska besluten. Han gör bedömningen att förvaltningen är väldigt professionell, vilket 

han också tycker märks av i de beslutsunderlag som tjänstemännen tar fram. Det är snarare en 

ovilja från majoriteten i nämnden att föra politiken med kraft som gör att genomförandet 
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tappar fart. Någonting som snarare skapar en osäkerhet än en ovilja att implementera besluten 

hos tjänstemännen.
95
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6 Slutsatser 

Jag konstaterar utifrån de utförda intervjuerna att jag genom min studie har fått belägg för att 

budgetsituationen har bidragit till en del implementeringsproblem för socialtjänsten som inte 

har funnits före oppositionens budget började gälla. Intervjupersonerna har i sina svar 

fokuserat väldigt mycket på förvaltningens arbete med besparingarna, vilket de också har 

relaterat till i många av sina exempel. Detta var inte helt oväntat, med tanke på förvaltningens 

stora underskott och besparingskrav. Jag uppfattade det som att det inte alltid verkar vara 

implementeringen i sig som är det största problemet, utan snarare att beslutsfattarna inte 

kommer fram till några konkreta riktlinjer för hur förvaltningen ska ta hem besparingarna.  

För det första villkoret, att tillämparen ska förstå de politiska besluten, var tjänstemännen 

precis som politikerna överens om att styrningen har blivit otydligare i och med 

budgetsituationen, man hade dock något olika uppfattningar om hur pass otydlig styrningen 

blivit. De intervjuade tjänstemännen lyfter båda fram faktumet att det saknas tydliga riktlinjer 

för besparingsarbetet som exempel på hur det är svårt att förstå beslutsfattarnas intentioner. 

Samtliga intervjuade politiker har upplevt att tjänstemännen i och med budgetsituationen har 

svårare att veta vart dem ska vända sig när någonting i budgeten är oklart.  

För det andra villkoret, att tillämparen ska kunna implementera de politiska besluten, pekar 

båda tjänstemännen på det faktum att det planeringsarbete som förvaltningen utgått från 

påverkades negativt. Eftersom besparingarna finns kvar, men man inte längre kan utgå från 

den fyraåriga planeringen man tog fram efter maktskiftet 2010, har det uppkommit problem 

med att kunna klara av besparingskraven på grund av budgetsituationen. 

Det villkor som jag uppfattade som svårast att undersöka var det tredje, tillämparens vilja att 

implementera de politiska besluten. En förklaring till detta kan vara att de två första villkoren 

är betydligt enklare att peka på konkreta exempel för. Om intervjupersonen menar att det är 

svårt att förstå nämndens intentioner kan jag be personen illustrera detta med ett exempel från 

verkligheten. Om intervjupersonen däremot säger att han eller hon anser att det finns en 

känsla i luften av att tjänstemännen har blivit frustrerade eller omotiverade kan det vara 

svårare att peka på specifika exempel. Av flera orsaker kan det vara svårt att veta hur andra 

tjänstemän egentligen ställer sig inför politiska beslut. En del tjänstemän kanske är starkt 

kritiska till vissa beslut, men håller detta för sig själv för att inte verka oprofessionella eller 
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skapa konflikter. Jag vill dock poängtera att denna förutsättning inte på något sätt är mindre 

viktig för en lyckad implementering bara för att jag upplevde den som svårare att undersöka 

än de två första. Sannerstedt menar ju tvärtom att detta villkor snarare blir viktigare att 

uppfylla om styrningen uppfattas som otydlig.  

Utifrån de intervjuer som jag har utfört kan jag avslutningsvis konstatera att den största 

problematiken kring den uppkomna budgetsituationen sannolikt är att förvaltningen inte hade 

räknat med att oppositionens budget skulle gå igenom. Problemet i sig har därför inte endast 

varit att nämndens majoritet styr med oppositionens budget, utan till stor del även det faktum 

att situationen uppkom halvvägs in i mandatperioden. Budgetsituationen slog därför väldigt 

hårt mot den fyraåriga planeringen som socialtjänsten utgått från efter att koalitionen tog 

makten efter valet 2010. Detta, i kombination med andra faktorer som att styret blir mindre 

tydligt och att förvaltningen står in för stora besparingar, har sannolikt påverkat och försvårat 

implementeringsarbetet för socialtjänsten. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att utifrån Lundqvists tre förutsättningar för en lyckad implementering 

undersöka om det uppkommit några implementeringsproblem inom socialtjänsten på grund av 

att kommunledningen regerar med en oppositionsbudget. För att besvara syftet ställde jag 

därför upp en frågeställning som utgår från Lundqvists tre villkor. Frågeställningen löd: 

- Har det uppkommit några problem inom socialtjänsten med att förstå de politiska 

besluten, kunna implementera de politiska besluten, eller vilja implementera de politiska 

besluten, på grund av budgetsituationen? 

Denna frågeställning, och därmed även mitt syfte, har jag önskat besvara genom att jämföra 

den uppkomna budgetsituationen med hur implementeringsarbetet såg ut vid normalfallet, det 

vill säga där kommunledningen regerar med sin egen budget. Detta har jag gjort genom att 

föra samtalsintervjuer med, för studien centrala, aktörer inom politiken och förvaltningen.  

Jag konstaterar utifrån dessa intervjuer att jag genom min studie har fått vissa belägg för att 

budgetsituationen har bidragit till en del implementeringsproblem för socialtjänsten som inte 

har funnits före oppositionens budget började gälla. Även om alla tre förutsättningarna inte 

har varit lika oproblematiska att undersöka menar jag att dessa villkor i det stora hela har 

fungerat väldigt bra som utgångspunkt för materialinsamlingen och uppställningen av 

empirin. Mot bakgrund av det resultat som jag kommer fram till menar jag dessutom att jag 

har fått belägg för att dessa villkor är viktiga för att undvika implementeringsproblem. 
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Bilaga 1 intervjuguide för tjänstemän 

Bakgrundsfrågor och generella frågor om budgeten 

 

Kan du beskriva din roll på socialtjänsten och vad den innebär? 

 

Hur pass viktig anser du att budgeten är som styrmedel för socialtjänstens dagliga arbete? 

 

Hur stort utrymme anser du att socialtjänsten generellt sett har att tolka en budgets innehåll? 

 

Vad skulle du, ur ditt perspektiv som tjänsteman, säga är de största skillnaderna mellan 

koalitionens och socialdemokraternas budgetförslag sett till er verksamhet? 

 

Tror du att det finns någon risk, rent generellt, att oppositionens budget inte är lika noga 

utarbetad som den politiska ledningens – just för att ingen räknar med att den kommer att 

antas? Om ja, tror du att det är fallet i den här situationen?  

 

Tror du att denna situation slår hårdare mot socialtjänsten än mot någon annan förvaltning, i 

och med verksamhetens natur? 

 

Jämförelse mellan nuvarande budgetsituationen (2013) och 

normalfallet (2012) 

 

Upplever du att styrningen från beslutsfattarna är entydig och enkel att förstå när 

kommunledningen regerar med en oppositionsbudget, jämfört med normalfallet? 

 

Anser du att ansvaret för den politik som förs blir otydligare, när kommunledningen regerar 

med oppositionsbudgeten, jämfört med normalfallet?  

 

Upplever du att det uppkommit några problem vad det gäller att kunna genomföra de politiska 

besluten, som uppkommit på grund av budgetsituationen och som inte uppkommer i 

normalfallet? Exempelvis vad gäller resurser i form av pengar och personal. 



 
 

Upplever du att den uppkomna budgetsituationen påverkar förvaltningens egen vilja och 

motivation att implementera de politiska besluten, jämfört med normalfallet? 

 

Om ni på socialtjänsten skulle tycka att det var oklart hur någon del av budgeten ska tolkas, 

vart vänder ni er då, kommunledningen eller oppositionen, och hur ser det ut vid normalfallet? 

 

Hur har ert arbete förändras utifrån andra aspekter än implementeringen. Har exempelvis 

beredningsarbetet eller det administrativa arbetet påverkats, jämfört med normalfallet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide för politiker 

Bakgrundsfrågor och generella frågor om budgeten 

 

Hur pass viktig anser du att budgeten är som politiskt styrmedel i kommunen? 

 

Hur stort utrymme anser du att en nämnd har att tolka och bryta ned sin del av den budget 

som fullmäktige beslutar om? 

 

Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan koalitionens och socialdemokraternas 

budgetförslag sett till socialnämndens verksamhet? 

 

Tror du att det finns någon risk, rent generellt, att oppositionens budget inte är lika noga 

utarbetad som kommunledningens – just för att ingen räknar med att den kommer att antas?  

 

Tror du att denna situation slår hårdare mot socialnämnden än mot någon annan förvaltning, i 

och med den typ av verksamhet som bedrivs? 

 

Jämförelse mellan nuvarande budgetsituationen (2013) och 

normalfallet (2012) 

 

Anser du att den direkta styrningen från er beslutsfattare har blivit mindre tydlig med en 

antagen oppositionsbudget, jämfört med normalfallet? 

 

Anser du att den indirekta styrningen för den politik som förs blir otydligare, med en antagen 

oppositionsbudget, jämfört med normalfallet?  

 

Tror du att den uppkomna budgetsituationen påverkar förvaltningens egen vilja och 

motivation att implementera de politiska besluten, jämfört med normalfallet? 

 

Upplever du att kontrollen av implementeringen, exempelvis i form av information om hur 

styrningen följs, på något sätt påverkats av budgetsituationen jämfört med normalfallet?  



 
 

Har du upplevt eller tror du att externa aktörer, exempelvis myndigheter eller 

intresseorganisationer, utifrån andra intressen än beslutsfattarna kan försvåra 

implementeringen på grund av den här uppkomna budgetsituationen, jämfört med 

normalfallet? 

 

 

 


