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Inledning 

Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid 
verksamhetsförändringar borde vara en självklarhet. Men görs det? Svaret är att 
kommunledningarna behöver bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns på 
ekonomifunktionerna.

När Vision frågar ekonomicheferna vid landets kommuner och stadsdelar, svarar var tredje att 
ekonomifunktionen inte är delaktig på ett tillfredsställande sätt när verksamheten förändras.
Trots att de anställda kommunekonomerna har både viktig kompetens och vill vara med.

Kommunekonomerna är en av de yrkesgrupper som de senaste åren har fått en förändrad och 
utvidgad roll. Jobbet handlar i dag om att hjälpa verksamheterna i kommunen med 
yrkesspecifik kompetens, men också förändringsledning, coaching av chefer, ekonomisk 
analys, skapa förståelse för ekonomi och få ökad ekonomisk medvetenhet.

Ledningen måste få upp ögonen för den resurs som kommunekonomerna utgör. De ska ses 
som ett stöd i förändringsarbetet. Med stor insyn och bred erfarenhet av verksamheten kan 
kommunekonomerna leverera bra analyser och med ett coachande förhållningssätt bidra till 
verksamhetsutvecklingen. Och som ett resultat få god kontroll över ekonomin och 
resultatuppföljningar.

Ekonomicheferna i vår undersökning anser att innovationer kan bidra till bättre kvalitet, 
effektivitet och användbarhet för medarbetare och medborgare. Sveriges kommuner behöver 
de bästa ekonomerna för att ha goda förutsättningar för styrning och för att därmed kunna 
leverera bra resultat i skola, omsorg, socialtjänst, teknisk service med mera. 

Kommunerna behöver också strategiskt se över hur man lockar till sig och rekryterar
medarbetare med rätt kompetens och behåller de kompetenta medarbetare man redan har.
Enligt hälften av ekonomicheferna kommer detta att bli svårt framöver!

En lösning skulle vara att minska de strukturella löneskillnaderna. I dag är löneskillnaden stor 
mellan ekonomer som arbetar i den kvinnodominerade välfärdssektorn och de som arbetar i 
mansdominerade sektorer. Dessutom tjänar ekonomer som är kvinnor mindre än ekonomer 
som är män. Dessa skillnader måste utjämnas.

Annika Strandhäll
Förbundsordförande Vision
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Sammanfattning
I den här undersökningen har Vision vänt sig till centralt placerade ekonomichefer i landets 
kommuner och stadsdelar. De tillfrågade har därmed ansvar för det kommun-
/stadsdelsövergripande arbetet med ekonomistyrning, budgetprocess och finansieringsfrågor.

Rapporten bygger på hur dessa ekonomichefer i kommunerna ser på organisationens
utveckling, personalrekrytering och ekonomrollen i synnerhet.

I rapporten använder vi oss av uttrycket ”kommunekonom” och menar då de personer som 
arbetar med ekonomi i kommunal förvaltning. 

Resultat
Drygt en tredjedel av ekonomicheferna anger att kommunekonomer inte görs 
delaktiga i verksamsamhetsförändringar på ett tillfredställande sätt. Samtidigt som nio 
av tio ekonomichefer anser att innovationer kan bidra till bättre kvalitet, effektivitet 
och användbarhet.
Kommentarerna från ekonomicheferna antyder att kommunekonomens roll fortfarande 
handlar mycket om resultatuppföljning på samma gång som ekonomicheferna uppger 
att stöd och rådgivning till verksamhetschefer (81%) och ekonomiska analyser (77%) 
är mycket viktiga arbetsmoment.
Det är fortsatt svårt att rekrytera ekonomer till landets kommuner. Även om 
situationen förbättrats något jämfört med 2012 så anser hälften av ekonomicheferna att 
det kommer bli svårt att bemanna organisationen med ekonomer som har rätt 
kompetens de kommande åren.

Visions kommentarer

Roll i förändring 
Rollen som kommunekonom är stadd i förändring. Idag har verksamheterna behov av 
yrkesspecifik kompetens men också andra delar som förändringsledning, coachning av 
chefer, och analys både av ekonomi och verksamhet. Den här rollen kräver modiga 
ekonomer som kan sin verksamhet och tar sig ut i den för att vara med, påverka och 
driva förändringsprocesser.  I vår undersökning rankar ekonomicheferna medverkan i 
förändringsarbetet lägre än traditionellt ekonomiarbete. Stöd, rådgivning och 
ekonomiska analyser väger tungt när ekonomicheferna ska ranka viktiga 
arbetsmoment. Kommunekonomens kunskap och kompetens är viktiga ingredienser i 
verksamhetens förändringsarbete. Kommunekonomen borde ges mer ansvar och 
involveras mer i verksamheten innovations- och förändringsarbete. 

Innovationer i välfärdsområdet
Innovationer är avgörande i välfärdsområdet. Förväntningarna på offentlig sektor och 
välfärdstjänsternas kvalitet ökar. När allt färre ska försörja fler behöver vi bli mer 
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effektiva och arbeta smartare. ”Don´t work harder – work smarter” är ett citat från en 
av ekonomicheferna. Det är förmodligen rätt analys. Kommunekonomen behövs i 
processer som utvecklar nya metoder och tjänster som leder till bättre kvalitet, 
effektivitet och användbarhet för både medborgare och medarbetare.  Deras breda 
kunskap och kompetens ska ses som en resurs för organisationen. I det ständiga 
förbättringsarbetet och i arbetet med innovationer inom välfärden behövs ekonomens 
medverkan. 

Rekrytering
Det är en utmaning för kommunerna att attrahera kompetenta ekonomer. Ekonomer 
behövs inom alla branscher och på hela arbetsmarknaden, därför är konkurrensen stor 
om de bästa ekonomerna. Undersökningen visar att det finns förbättringsområden, inte 
minst när det gäller karriärmöjligheter och lön. Kommunerna måste marknadsföra sig 
och de intressanta arbeten som finns i välfärdssektorn. Att kunna erbjuda intressanta 
arbetsuppgifter och en möjlighet till karriär i en konkurrenskraftig organisation är ett 
måste för att locka till sig ekonomerna vid nyrekrytering. Därför måste också lönerna 
inom kvinnodominerade sektorer närma sig de mansdominerade sektorernas löner om 
det ska gå att rekrytera god kompetens även i framtiden.

Kort om undersökningen
I den här undersökingen har Vision vänt sig till centralt placerade ekonomichefer i landets 
kommuner och stadsdelar. De tillfrågande ansvarar därmed för det kommun-
/stadsdelsövergripande arbetet med ekonomistyrning, budgetprocess och finansieringsfrågor.

Undersökningen genomfördes under perioden 4 juni - 18 juni 2014. Totalt har 288 
ekonomichefer i kommuner och stadsdelar haft möjligheten att besvara enkäten. 
Undersökningen genomfördes genom en enkät som sändes ut via e-post. När undersökningen 
avslutades hade det inkommit 178 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent. Utifrån 
tidigare undersökningar bedömer vi att svaren ger en representativ bild. Svaren kommer från 
såväl små som stora kommuner och med en regional spridning.

Sida 4



Resultatredovisning
I resultatredovisningen fokuserar vi på hur de centralt placerade ekonomicheferna ser på 
kommunekonomens roll, utvecklingsarbete/innovationer och organisationens förmåga att 
nyrekrytera ekonomer.

Kommunekonomens roll 
Ekonomens uppdrag skiljer sig en del mellan kommuner men kärnan handlar idag om 
analyser, stöd till verksamhetschefer och resultatuppföljning. I tabellen nedan redovisas 
ekonomichefernas bedömning av dessa arbetsmoment. 

Att ge stöd och rådgivning till verksamhetschefer anses vara grundläggande. Åtta av tio 
ekonomichefer bedömer det som ett mycket viktigt arbetsmoment. Att medverka i 
förändringsarbete framstår i förhållande till övriga moment som något mindre viktigt. 

Kommentarer:

”Allt är viktigt men vi har mer fokus på resultatuppföljning än analys, vilket är synd.”

”Behöver lägga mer tid på ekonomiska analyser.”

”Ekonomers betydelse fortfarande underskattad. Många anser att ekonomi och redovisning 
är samma sak. Att använda ekonomer i verksamheten på rätt sätt kan spara mycket resurser.”
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Förändrings- och innovationsarbete

Nio av tio anser att innovationer kan bidra till bättre kvalitet, effektivitet och användbarhet för 
såväl medborgare som medarbetare i kommunen. Samtidigt bedömer drygt en tredjedel att 
ekonomer inte görs delaktiga i verksamsamhetsförändringar på ett tillfredställande sätt.

Kommentarer:

”Viktigt med ständig utveckling och att ompröva arbetssätt. Inte minst för oss ekonomer, som 
gärna skyller på regelverket.”

”Den kommunala verksamheten består i hög grad av mjuka tjänster och 
effektiviseringsmöjligheten i dessa är begränsade.”

”Ekonomer involveras i verksamhetsförändringar alldeles för sent och ibland inte alls.”
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Förmåga att nyrekrytera ekonomer
Ekonomichefernas bedömning av kommunernas konkurrenskraft när det gäller förutsättningar 
att rekrytera ekonomer till organisationen.

Även om resultat är något bättre jämfört med 2012 så bedömer fortfarande så många som 
hälften av ekonomicheferna att det kommer bli svårt att bemanna organisationen med 
ekonomer som har rätt kompetens. Utifrån kommentarerna kan vi anta att rätt kompetens, vid 
sidan av formell ekonomiutbildning och generell erfarenhet av ekonomiarbete, ofta handlar 
om insikt i hur politiskt styrda organisationer fungerar och förståelse för de samhällsuppdrag 
kommunen har.

Kommentarer:

”Vi får många sökande med rätt utbildning, det är svårare att få tag på någon med erfarenhet 
från kommunal sektor.”
”Vår kommun har ett varumärke som lockar till sig unga medarbetare men vi har ändå haft 
problem att hitta duktiga ekonomer.”
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I Visions rapport ”Unga och drömjobbet” 1finns tydliga ledtrådar om vad välfärdssektorn 
totalt sett behöver göra för att locka till sig yngre och välutbildad arbetskraft. Där konstateras 
att många framgångsfaktorer finns, men att utvecklingsområdena särskilt rör bättre 
förutsättningar, större utvecklings- och karriärmöjligheter och en bättre lön.

I den här undersökningen svarar nio av tio ekonomichefer att organisationen kan erbjuda 
intressanta arbetsuppgifter men inte ens hälften säger sig kunna erbjuda karriärmöjligheter 
eller konkurrenskraftig lön för att locka till sig ekonomerna vid nyrekrytering. 

Kommentarer:

”Lätt att hitta nyutexaminerade men inte ekonomer med erfarenhet. När man hittar dem har 
de ett helt annat lönekrav som en kommun inte riktigt kan konkurrera med.”
”Vi har med framgång anställt nyexade ekonomer med ett traineeliknande upplägg.”

1 Vision rapport ”Unga och drömjobbet”, 2014. Kan laddas ner på Visions hemsida: 
http://vision.se/Opinion/rapporter/2014/
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För frågor om rapporten, kontakta:

Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsfrågor 
jonas.karlsson@vision.se
08-789 63 93 

Anneli Hagberg, Välfärdspolitisk strateg 
anneli.hagberg@vision.se
08-789 63 30 

eller Visions förbundsordförande 
 
Annika Strandhäll
annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

Nina Odermalm Schei, Presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073-056 70 33                               

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.
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Doń t work harder  
—work smarter 


