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1 Inledning 
 

1.1 Reformverksamheten och det politiska uppdraget 
 
De två senaste årtiondena har präglats av stora förändringar i svenska 
kommuner.1 Till de större förändringarna hör de förvaltningspolitiska 
reformerna i form av en decentralisering eller delegering av beslutsmakt, 
managementreformer som målstyrning och en allmän marknadsorientering. 
Den sistnämnda kategorin inkluderar sådant som beställar- utförarmodeller, 
kundval, entreprenaddrift och privatisering av verksamhet. I forsknings-
litteraturen brukar reformerna ofta gå under samlingsbeteckningen New 
Public Management (NPM).2 Hastigheten och omfattningen i organisations-
omvandlingen har skilt sig från kommun till kommun men det är antagligen 
svårt att finna någon kommun som helt undgått att påverkas.  

Bakgrunden till reformerna kan, bland annat, sökas i en allmän 
byråkratikritik och skepsis mot centralstyrning och i ett mer individualistisk 
ideologiskt klimat under 1980- och 1990-talet. Förändringarna kopplas 
ibland till en ideologisk ”högervåg” med epicentrum i Reagans och Thatchers 
omdaning av den amerikanska och brittiska politiken under 1980-talet. På 
lokal nivå har kanske det vanligaste skälet dock varit en strävan att 
effektivisera verksamheten. Denna strävan kan sättas i samband med ett, 
under tidsperioden, kärvare ekonomiskt klimat i kommunerna.3 

Ett med reformerna sammanhängande motiv har varit att förändra den 
traditionella politikerrollen eller den traditionella politiska styrningen. Med 
det sistnämnda avses ett arbetssätt och politiskt ideal som går ut på att 
politikerna tar ansvar för och anger riktlinjerna för verksamheten i stort och 
i smått. Detta arbetssätt har av reformivrarna uppfattats som antingen inte 
möjligt eller inte önskvärt. Politikerna har inte den rätta sakkunskapen eller 
kan inte sätta sig in i verksamheten tillräckligt bra för att de beslut som 
krävs för att bedriva en sådan form av styrning. Sådana beslut bör överlåtas 
till professionella eller till dem som är direkt berörda av en verksamhet.  

Det har därför ingått som en del i reformerna att avlägsna politikerna 
från det direkta ansvaret för verksamheten och förmå dem att istället för 

                                                 
1 Statsvetaren Henry Bäck har t ex i en bok benämnt perioden "den stora 
nyordningens tid", se Bäck, Henry, 2000, Kommunalpolitiker i den stora 
nyordningens tid, Liber Ekonomi, Malmö. 
2 Den som anses ha myntat begreppet är den brittiske statsvetaren Christopher 
Hood. Se Hood, Christopher, 1995, The ”New Public Management” in the 1980s: 
Variations on a Theme, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, no 2/3. 
3 För en diskussion om reformverksamhetens orsaker se antologin av Håkansson, 
Anders (red) 1997, Folket och kommunerna – systemskiftet som kom av sig, Rapport 
nr. 1997:1 Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.  
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verksamhetens detaljer ägna sig åt dess övergripande inriktning och 
målsättningar. Politikerna skall styra genom att formulera mål eller skriva 
kontrakt och sedan ägna sig åt att följa upp och utvärdera vad som händer i 
verksamheten. Reformerna har därför inkluderat en tydligare arbetsdelning 
mellan politikerna och tjänstemännen eller mellan politikerna och verksam-
heten. Kort uttryckt har reformerna ofta syftat till att förändra relationen 
eller ”gränssnittet” mellan politikerna och förvaltningen eller verksamheten.  

Ett delvis sammanhängande uttryck för denna strävan är talet om att 
politikerna skall vara medborgarnas och inte verksamheternas företrädare. 
Den traditionella politikerrollen uppfattas ha inneburit att politikerna blivit 
en form av högste förvaltningschefer och därmed identifierat sig alltför 
mycket med den verksamhet som de administrerat. Politikerna har därmed 
fjärmat sig från de medborgarna som de blivit valda att företräda.4 Ett syfte 
bakom reformerna har därför varit att göra politikerna till de medborgar-
representanter de bör vara.  

 

1.2 Forskningsproblemet: vilken form av demokrati leder 
reformerna till? 
 
Frågan som kommer analyseras i den här avhandlingen är om, och i så fall 
hur, reformerna och de sammanhängande styr- och politikeridealen påverk-
at det politiska arbetet och i förlängningen den kommunala demokratin. 

Det politiska arbetet och begreppet demokrati är vida begrepp som kan 
betraktas utifrån många olika synvinklar. Jag skall i denna avhandling 
betrakta reformerna utifrån ett konflikt- och samförståndsperspektiv. 
Utgångspunkten är att en central komponent i det politiska arbetet och 
förståelsen av hur ett demokratiskt system fungerar är hur konflikter mellan 
politiska partier och aktörer uttrycks och hanteras. Grovt sett kan man 
urskilja en konflikt- och en samförståndsorienterad demokratiuppfattning. 
Enligt den ena bör de politiska aktörerna uttrycka konflikter och signalera 
dem utåt. Enligt den andra bör politikerna sträva efter samförstånd. Synen 
på politisk konflikt och samförstånd kan kopplas till mer grundläggande 
uppfattningar om hur demokratin motiveras och bör organiseras, något jag 
återkommer till längre fram.  

Skälet till att konflikt- och samförståndsperspektivet är intressant att 
granska i förhållande till 1980 och 1990-talets reformverksamhet är att 
reformerna i forskningslitteraturen ibland framställs som samförstånds-
orienterade. Reformerna, och då särskilt de associerade styrfilosofierna, 
försvårar hur konflikter uttrycks och hanteras i det politiska systemet. 
Reformerna som ofta hämtat sin inspiration från det privata näringslivet 

                                                 
4 Se t ex Rombach, Björn, 1997, Den marknadslika kommunen en effektstudie, 
Nerenius & Santérius förlag, Stockholm, s. 51. 
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passar, enligt denna analys, inte in i den politiska världen eftersom de inte 
ger tillräckligt utrymme för politikerna att uttrycka konflikter och oenighet. 
Det hänger, bland annat, samman med att politiken och näringslivet har två 
helt olika rekryteringsprinciper. I politiken rekryteras styrelsemedlemmar av 
politiska partier som vanligtvis ser som sin uppgift att driva olika intresse- 
eller åsiktsskillnader i samhället. I näringslivet rekryteras styrelse-
medlemmar snarare för att bidra med ytterligare kompetens kontakter men 
inte för att driva alternativa åsikter eller intressen.  

Företagsekonomen Björn Rombach kritiserar målstyrningen utifrån en 
sådan synvinkel. Rombach menar att styrfilosofin inte passar politiska 
organisationer eftersom de senare är vad Rombach kallar avspeglande 
organisationer som har att reflektera intressen och åsiktsriktningar i 
samhället. Romback menar att medlemmarna i politiska organisationer, 
d.v.s. politikerna har rekryterats till organisationen just för att de företräder 
olika intressen. Denna olikhet ska bevaras och visas upp utåt. Ett av sätt att 
uttrycka konflikter och visa upp åsiktsskillnader är enligt Rombach att 
behandla s.k. detaljfrågor. Eftersom politiker i den målstyrda organisationen 
skall ägna sig åt de mer övergripande frågorna och inte åt detaljerna så 
försvårar styrningsfilosofin därför politikernas möjligheter att uttrycka och 
visa upp konflikter utåt.  Rombach menar även att det är svårt för politiker 
och partier att nå ut med målformuleringar till medborgare och media. Att 
vara oense om målen är därför ett ineffektivt sätt att visa upp oenighet. 5 

Statsvetaren Henry Bäck har uttryckt en delvis liknade kritik av 
reformverksamheten. Bäck fokuserar dock mer på de marknadsorienterade 
reformerna eller på de s.k. NPM-ideologierna. Bäck menar att problemet med 
dessa är att de ”förespråkar en demokrati som präglas av ett deliberativt 
lösande av gemensamma problem, snarare än en demokrati som en arena 
för intressekamp, konfliktlösning och konflikthantering”. 6 Problemet är 
enligt Bäck att ”marknadslogiken föreskriver att fullmäktige i sin helhet 
uppträder i rollen som enhetlig aktör med en enhetlig preferensfunktion.”7  
Detta innebär en alltför stor fokusering på allmänintresset och ett 
undertryckande av särintresset. Politiker som vill driva någon specifik 
grupps intressen kan enligt Bäck inte beredas plats inom den reformerade 
kommunen.8 
                                                 
5 Rombach, Björn, 1991, Det går inte att styra med mål, Studentlitteratur, Lund,  s. 
91-92. 
6 Bäck Henry, 2000, s. 197. 
7 Bäck Henry, 2000, s. 196. 
8 Bäck och Rombach kommer fram till liknande slutsatser men det verkar finnas en 
nyansskillnad i deras utgångspunkter.  Medan Bäck verkar anta att det finns 
genuina intressemotsättningar i samhället som bör uttryckas i det politiska 
systemet verkar Rombach mer se intressepolitiken som en nödvändig rekvisita i det 
politiska spelet.  Kritiken av reformerna har dock det gemensamt att de menar att 
reformerna försvårar uttryckandet av intresseskillnader och partipolitiska konflikter 
och därmed kan man förvänta sig att oppositionens arbete försvåras. Skillnaden 
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Att betrakta reformverksamheten som präglad av samförstånd tror jag 
är det vanligaste i forskningslitteraturen men det finns analyser av 
reformverksamheten som pekar mot att reformerna tvärtom försvårar 
strävan efter politiskt samförstånd. Denna analys bygger på att det 
traditionella samförståndsideal som ofta associeras med kommunalpolitiken 
uppfattas stå i strid med de nya styridealen. I denna analys kopplas de det 
traditionella idealet som betonar de förtroendevaldas ansvar för stort och 
smått ihop med en föreställning om att politikerna bör sträva efter 
samförstånd.  

Den som kanske mest tydligt har uttryckt en sådan uppfattning är 
statsvetaren Marika Sanne. Sanne har i en avhandling beskrivit en 
fritidspolitikerideologi som präglar tankesättet hos förtroendevalda, särskilt 
på nämndsnivån i kommunerna. Ideologin består av ett diskussionspräglat 
sökande efter samhällets bästa. Ideologin har likheter med det som i 
demokratiteorin brukar benämnas som samtalsdemokrati. (se vidare kapitel 
3) Denna demokratiform präglas av en strävan efter samförstånd och 
konsensus genom en öppen och fri diskussionen.  

Sanne menar, vidare, att ideologin hänger samman med eller är 
kopplad till institutionella egenskaper i det kommunalpolitiska systemet. En 
av dessa egenskaper är att nämndspolitikerna hanterar konkreta ärenden. 
Sanne skriver att ”Nämndspolitikerna har att lösa praktiska problem, möta 
upplevda behov, formulera eller åtminstone ta ställning till konkreta 
ärenden”9 Om Sanne har rätt kan man anta att målstyrning och liknande 
styrningsfilosofier gör det svårare att omsätta den konsensusorienterade och 
diskussionspräglade fritidspolitikerideologin i praktiken. Detta eftersom 
styrfilosofierna bygger på att politikerna undviker konkreta ärenden.10  
 
Majoritets- och samförståndsdemokrati 
 
Oavsett vilken av ovanstående analyser som är riktig så pekar de på att 
reformerna kan ha påverkat hur konflikter uttrycks och hanteras.  Det är i 
så fall en central nerv i det politiska systemet som träffats av reformerna och 
det har mer vittomfattande konsekvenser än vad man kanske först tänker 
sig. Skälet är, som nämndes tidigare, att synen på konflikter och samför-
stånd kan kopplas till mer grundläggande uppfattningar om hur demokratin 
bör uppfattas och organiseras. 

Dessa tankesätt har djupa rötter i den politiskfilosofiska historien men 
är idag förknippad med den holländsk-amerikanska statsvetaren Arend 
                                                                                                                                                         
tror kommer att belysas närmare i kapitel 3 då olika majoritetsdemokratiska 
positioner utreds.  
9 Sanne, Marika, 2001, Att se till helheten – Svenska kommunalpolitiker och det 
demokratiska uppdraget, Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet,  
s. 214. 
10 Se även Sanne, 2001,  s. 229 
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Lijphart två demokratimodeller majoritets- och samförståndsdemokrati.11 
Den majoritetsdemokratiska modellen är förknippad med en mer konflikt-
orienterad demokratiuppfattning medan den samförståndsdemokratiska är, 
som namnet anger, förknippad med en mer samförståndsorienterad syn.  

Kortfattat innebär majoritetsdemokratin att majoriteten skall styra, 
d.v.s. det parti eller den koalition som får mer än femtio procent av väljar-
stödet får ensamma utforma politiken och styra förvaltningen. Valhand-
lingen är det centrala demokratiska instrumentet i modellen. Det är genom 
rösträtten medborgarna utövar sitt demokratiska inflytande. Oppositionens 
uppgift är vidare att formulera ett alternativ för väljarna och det är därför 
viktigt att oppositionen tydligt markerar var konfliktlinjerna i politiken finns. 
Majoritetsdemokratin förknippas därför med konflikt mellan de politiska 
partierna eller aktörerna. I den samförståndsdemokratiska modellen är det 
istället viktigt att ta hänsyn till minoriteternas vilja. Demokrati handlar om 
att realisera allas vilja och inte enbart majoritetens. Så många som möjligt 
skall ges möjlighet att påverka politikens innehåll. Den samförståndsdemo-
kratiska modellen associeras därför med en strävan efter samförstånd där 
partiskillnaderna tonas ner. Dessa modeller har i sin tur betydelse för hela 
det politiska systemet organiseras. Jag skall utveckla dessa modeller 
närmare i kapitel 3.   

Mot bakgrund av de nämnda analyserna av reformerna kan man därför 
fråga om reformverksamheten och med dem associerade styrfilosofierna 
påverkat eller drivit politiken i en majoritets- eller samförståndsdemokratisk 
riktning. Det finns tre möjligheter som kan formuleras som hypoteser. För 
det första, att reformerna har påverkat politiken i en samförståndsdemo-
kratisk riktning. För det andra, att reformerna har påverkat politiken i en 
majoritetsdemokratisk riktning och, för det tredje, att reformerna varken har 
påverkat politiken i en majoritets- eller samförståndsdemokratisk riktning. 

Det bör påpekas att de olika analyserna inte säger något explicit om 
detta. Att reformerna försvårar uttryckandet av konflikter innebär t ex inte, 
per automatik, att politiken blir mer samförståndsdemokratisk. Men det 
faktum att det finns analyser som hävdar att reformerna påverkat hur 
konflikter hanteras och möjligheterna till samförstånd indikerar att det kan 
finnas ett påverkanssamband, att reformverksamheten kan ha påverkat 
politiken i den ena eller andra riktningen. Det är detta eventuella samband 
som jag avser undersöka i den här avhandlingen.  

Om det finns ett sådant samband så kan det också ge en indikation av i 
vilken riktning politiken i kommunerna utvecklats under de senaste 20-åren. 
Historiskt har den kommunala politiken ofta betecknats som relativt 
samförståndsorienterad. Ett uttryck för detta är kommunallagens 
bestämmelser om samlingsstyre i kommunernas styrelser och nämnder. 
                                                 
11 Lijphart, Arend, 1999, Patterns of Democracy – Government Forms and 
Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven. 
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Under efterkrigstiden har det samförståndsorienterade politiska arbetssättet 
i allt större utsträckning har fått ge vika för ett mer partipolitiserat eller 
konfliktorienterat arbetssätt med en allt tydligare gränsdragning mellan 
majoritet och opposition.12 Hur politiken utvecklats de senaste 20-åren är 
dock betydligt mer oklart och det finns ingen tydlig bild av detta i dagens 
forskningslitteratur.   

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna avhandling är att undersöka om de management- och 
marknadsorienterade reformerna påverkat det politiska arbetet i en 
majoritets- eller samförståndsdemokratiskt riktning. Svaret på frågan kan 
även ge en indikation om i vilken riktning det politiska arbetet rent generellt 
har gått i svenska kommuner under de senaste 20-åren eftersom flertalet 
kommuner i större eller mindre utsträckning har berörts av 
reformsträvandena under tidsperioden.  
 
Avgränsning av syftet 
 
Något som bör understyrkas är att avhandlingen inte har ambition att göra 
en mer fullständig demokratiutvärdering av reformerna. Avsikten är endast 
att undersöka hur det politiska systemet förändrats utifrån det nämnda 
majoritets- respektive samförståndsdemokratiska perspektivet. Undersök-
ningen och analysen kommer att kretsa relativt snävt inom det formella 
politiska systemet. Reformerna och demokratin kan naturligtvis betraktas 
utifrån många andra synvinklar och ett mer fullständigt bokslut av 
reformverksamheten kräver en mer allsidig bedömning.  
 

1.4 Ett beteendeperspektiv 
 
En viktig utgångspunkt för arbetet i den här avhandlingen har varit att, så 
långt som möjligt, studera hur det politiska beteendet eller praktiken har 
påverkats av reformverksamheten. Den forskning om reformverksamheten 
som genomförts tidigare har ofta fokuserat på idéerna. Inom statsveten-
skapen har intresset t ex ofta riktats åt frågor om hur och varför reformerna, 
fått fotfäste i den kommunala politiken.  

Ett skäl till avsaknaden av studier av det politiska arbetet eller 
beteendet kan vara att sådant ofta är svårt att studera. Politiskt beteende 
lämnar inte alltid tydliga spår efter sig som låter sig insamlas och jämföras. 
Det är oftare enklare att studera förändringar av idéer och ideologi. Ett 

                                                 
12 Detta utvecklas närmare i kapitel 3 
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annat skäl kan vara att det under de senaste decennierna funnits en trend 
som betonat vikten och betydelsen idéer eller föreställningar.  

Inom vissa samhällsvetenskapliga traditioner görs ibland också, mer 
eller mindre, starka teoretiska antaganden om kopplingen mellan idéer och 
beteende, språk och verklighet eller mellan teori och praktik. Inom t ex delar 
av den s.k. diskursanalys kan man därför utifrån en studie av texter och 
språkanvändning uttala sig om teori och praktik.13 Personligen uppfattar jag 
dessa tankesätt som riskabla. Problemet är att retoriken ofta avviker från 
praktiken och ibland inte har så mycket med varandra att göra. Detta gäller 
inte minst reformverksamheten i kommunerna som av många forskare 
betecknas som retorik eller prat med ibland liten koppling till faktiskt 
beteende. 

Min avsikt är alltså att främst studera det politiska beteendets eller 
arbetets förändring. Det ena utesluter dock inte det andra. För att förstå 
varför det politiska arbetet förändras i en viss riktning är det ofta nödvändigt 
att studera förändringar av föreställningar och idéer. Huvudfokuseringen 
ligger dock på beteendeförändringar eller det politiska arbetets förändring.  
 

1.5 Avhandlingens disposition 
 
Avhandlingen är indelad i 13 kapitel. Kapitel 2 och 3 utgör avhandlingens 
teoretiska kapitel där först reformverksamhetens olika komponenter beskrivs 
utifrån ett styrningsperspektiv och sedan den majoritets- respektive 
samförståndsdemokratiska modellen beskrivs närmare. I kapitel 4-11 
presenteras och redovisas den empiriska undersökning som genomförts. 
Kapitel 4 utgör ett förberedande kapitel där metodval redovisas de studerade 
kommunerna presenteras närmare. I detta kapitel redogörs även för hur de 
övriga empiriska kapitlena är organiserade. I kapitel 12 och 13 samman-
fattas och diskuteras slutligen undersökningens resultat. 
 
Läsanvisningar 
 
Av egen erfarenhet vet jag att man inte alltid läser en avhandling från pärm 
till pärm. En liten läsanvisning för olika slags läsare kanske därför kan vara 
på sin plats.  

Den som har begränsat med tid men ändå vill orientera sig om 
avhandlingens huvudsakliga innehåll och resultat rekommenderas att 
förutom detta kapitel läsa kapitel 12. Är man intresserad av vilka praktiska 
slutsatser som man bör dra av resultatet kan man fortsätta med att läsa 
                                                 
13 I vilken utsträckning diskursen länkar samman teori med praktik varierar dock 
mellan olika former av diskursanalys. Se Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 
2000, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
Studentlitteratur, Lund, s. 221-266 
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kapitel 13. Den mer teoretiskt intresserade rekommenderas att läsa kapitel 2 
och 3.  Är man intresserad av metodfrågor bör kapitel 4 läsas. De empiriska 
kapitlen kan extensivt följas genom att läsa de sammanfattningar som 
avslutar flertalet av dem. Det kapitel som har mest betydelse för 
avhandlingens resultatet är kapitel 11 som därför rekommenderas för den 
som vill få en djupare bild än den som presenteras i kapitel 12 
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2 Reformerna och den politiska styrningen 
 
Management- och marknadsreformerna behandlas, i mer eller mindre stor 
utsträckning, som en som en helhet i forskningslitteraturen.  Ett skäl kan 
vara att de alla aktualiserades inom en ganska begränsad tidsrymd under 
1980- och 1990-talet. I många kommuner och landsting mixades de också 
och presenterades i s.k. modeller.14 Ett annat skäl är att de i större eller 
mindre utsträckning har hämtat sin inspiration från det privata näringslivet 
eller haft den privata marknaden som förebild. Tanken att reformerna utgör 
en helhet kommer också till uttryck i, det i inledningen nämnda, begreppet 
New Public Management som ofta används som en samlings- eller paraply-
beteckning i forskningslitteraturen. Personligen uppfattar jag att det finns 
beröringspunkter mellan reformerna men att man ibland lite för lättvindigt 
betraktar reformerna som en helhet utan att uppmärksamma att det finns 
betydande skillnader mellan dem.15   
  Det perspektiv jag kommer att anlägga på reformerna i denna 
avhandling är hur reformerna påverkat det politiska arbetet utifrån ett 
styrningsperspektiv. Utifrån ett sådant perspektiv kan man skilja mellan två 
huvudsakliga tendenser eller övergripande trender. Den ena är strävan mot 
mindre politisk styrning och den andra är strävan mot en annan form av 
politisk styrning. Det förstnämnda har tagit sig uttryck i en delegering av 
politisk beslutsmakt till förvaltning, verksamhet och brukare. Det sist-
nämnda strävan är mer svårfångad men man kan säga att den innebär en 
övergång från ett mer traditionell styrning där politikerna styr mer detaljerat 
till en s k rationalistisk styrning där styrningen är mer övergripande och där 
politikerna styr genom att formulera mål eller beställningar  
 Dessa två tendenser uppfattar jag också utgör de centrala komponen-
terna i de analyser av reformverksamheten som nämndes i avsnitt 1.2. Det 
är dels övergången till en mer övergripande styrning, dels minskningen av 
den s.k. detaljstyrningen som gör att reformerna antingen försvårar 
uttryckandet av konflikter eller strävan efter samförstånd. 

                                                 
14 Se Ståhlberg, Krister, 1998, ”Serviceförbindelser i kommunernas 
utvecklingspolitik”, Kommunal ekonomi och politik, Volym 2, nr 2, s. 7-19 
15 Mitt intryck är att det finns ett lite ambivalent förhållande till NPM-begreppet 
inom forskarvärlden. NPM uppfattas, å ena sidan, endast som en paraplybeteckning 
för de senaste årtiondenas förändringar i den offentliga sektorn. Å andra sidan 
finns ofta en föreställning om att begreppet kan återföras på en övergripande idé 
eller ideologi. Det är dock ofta lite oklart, vad mer exakt, denna ideologi består i. 
Ofta brukar framställningar om NPM bestå i en uppräkning eller listor av olika 
komponenter som anses tillhöra ideologin. Se t ex Hood, Christopher, 1995, 
Premfors, Rune & Ehn, Peter & Haldén, Eva & Sundström, Göran, 2003, Demokrati 
och byråkrati, Studentlitteratur, Lund, 323-330 
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Jag skall i det här kapitlet närmare beskriva redogöra de centrala 
begreppen delegering och decentralisering (2.1) och rationalistisk styrning 
(2.2) Därefter redogöra för de viktigaste reformerna under tidsperioden, grovt 
indelat i management- och marknadsorienterade reformer (2.3-2.4). Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning (2.5) 

 

2.1 Delegering och decentralisering av politisk beslutsmakt 
 
Begreppen decentralisering och delegering utgör otvivelaktigt viktiga 
komponenter i 1980- och 1990-talets reformer. Begreppet decentralisering 
har även varit honnörsord både på höger- och vänstersidan i politiken. Den 
finske statsvetaren Krister Ståhlberg har till och med hävdat att decentrali-
seringen och delegering utgör den övergripande trenden för tidsperiodens 
reformer. Ståhlberg kan därför även infoga kommundelsnämndsreformerna 
under samma hatt som management- och marknadsreformerna. Ståhlbergs 
argument är att de olika reformerna alla är uttryck för strävanden där man 
förlitar sig på spontan och lokal samordning istället för planerad och central 
sådan.16  

Frågan är dock om inte begreppen inrymmer så olika former av strävan-
den att man bör vara försiktig med att föra in dem under samma hatt.17 Stig 
Montin menar t ex att decentralisering i den kommunalpolitiska debatten 
under 80-talet fick en ny innebörd. I början av 80-talet fanns en betoning på 
lokala organ och den aktiva politiska medborgaren. Mot slutet av 80-talet 
förändras det till en betoning på effektivitet och förnyelse av servicen och 
medborgaren som brukare eller kund.18 Att beskriva reformerna som 
renodlade decentraliserings eller delegeringsreformer framstår också som 
tveksamt. Som jag kommer att komma in på i nästa avsnitt innehåller 
reformerna också en strävan efter en annan form av politisk styrning.  

Någon allmänt vedertagen precisering av vad begreppen delegering och 
decentralisering betyder finns inte. De kan stå för en mängd olika företeelser 
och fenomen.19 Man kan dock, för det första,  grovt urskilja en renodlat 
politisk decentralisering eller delegering där ett överordnat politiskt organ 
överlåter beslutsmakten för en fråga till ett underordnat politiskt organ. 
Exempel är när fullmäktige delegerar till en nämnd att fatta beslut i ett 
ärende eller när staten överför befogenheter och ansvar till kommuner eller 

                                                 
16 Ståhlberg, Krister, 1998,  s. 9 
17 Se Selle, Per, ”Decentralisering – ett troll med minst två huvuden” i Rotstein, Bo 
(red), 1991, Politik som organisation, 1:a upplagan, SNS Förlag, Stockholm. 
18 Montin, Stig, 2002, Moderna kommuner, Liber Ekonomi, Malmö, 11-13 
19 Jämför med Peterson, Olof & Söderlind, Donald 1992, Förvaltningspolitik, 
Publica, Helsingborg,  s. 45, Höök, Johan, 2000, Intern kommunal kompetens-
fördelning, Iustus förlag AB, Uppsala, s. 67-86 
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landsting.20 Begreppen kan, för det andra, avse en delegering eller 
decentralisering från det politiska systemet till tjänstemän, myndigheter eller 
till medborgare. 

Jag kommer i denna avhandling att med decentralisering och delegering 
avse båda formerna av överflyttning av beslutsmakt. För det första när 
beslutsmakt flyttas nedåt i den politiska organisationen i kommunen, främst 
när beslutsmakt flyttas från fullmäktige till nämnder. För det andra när 
politikerna delegerar beslutsmakt till tjänstemän, verksamheten eller till 
brukare. Det huvudsakliga fokuset ligger dock på den sistnämnda formen. 
Skälet är att det är den formen som främst karakteriserar de management- 
och marknadsorienterade reformerna.  

Skälet att jag inte renodlat och endast koncentrerat mig på denna form 
är att det ofta är svårt att helt separera de två formerna av decentralisering 
och delegering. Delegering eller decentralisering från fullmäktige till nämnd 
är ofta första steget och en förutsättning för en vidare delegation. Överföring 
av beslutsmakt från fullmäktige till nämnd är också intressant ur demo-
kratisk synvinkel eftersom fullmäktige är det folkvalda organet och 
nämnderna formellt sett är en del av förvaltningen i kommunerna.  

Terminologiskt kommer jag att använda begreppen decentralisering och 
delegering omväxlande utan att göra någon tydlig distinktion mellan dem. 
När man talar om överföring av beslutmakt från politikerna till tjänstemän, 
verksamhet eller till medborgare kommer jag dock företrädesvis att tala om 
delegering av politisk beslutsmakt. Jag upplever det som i det 
sammanhanget mer naturligt än begreppet decentralisering.  

  

2.2 Rationalistisk styrning                                                                  
 
Reformerna har, som sagt, innehållit en idé om en annan form av politisk 
styrning än den traditionella. Jag tror begreppen rationalism och rationalis-
tisk styrning utgör den teoretiska kärnan i dessa föreställningar om politisk 
styrning. Begreppen rationalism och rationalistisk styrning är inte de mest 
lättfångade begreppen inom samhällsvetenskapen men det kanske enklaste 
sättet att förstå dem är att de utgår från att organisationer kan betraktas 
som en form av individer. Organisationen skall enligt denna tankegång 
organiseras så att ledningen är överordnad personalen likt huvudet är 
överordnad kroppen. Företagsekonomen Nils Brunsson menar att denna 

                                                 
20 Utvecklingen sedan 70-talet har främst karakteriserats av decentralisering. 
Kommunerna har fått ansvar för alltfler uppgifter. Den nya kommunallagen från 
1991 kan betraktas som utslag för en ökad decentralisering där kommunerna i 
flera avseenden fick utökade befogenheter. Detta, bland annat, genom utvidgade 
möjligheter att själv bestämma sin egen organisation. Många menar dock att staten 
tagit tillbaka terräng under 90-talet t ex genom rättighetslagstifting som LSS och 
specialdestinerade statsbidrag på olika områden. Se Montin, Stig 2002, s. 42-45. 
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analogi leder till ett arbetssätt där ledningen skall formulera målsättningar 
medan andra delar av organisationen skall handla och försöka realisera 
dem.21 Det innebär en hierarkisk relation mellan ledningen och 
organisationens enskilda medlemmar där ledaren och den ledde är tydligt 
separerade. För att detta skall fungera så måste det i varje organisation 
finnas en dominerande beslutsfattare som har entydiga och stabila mål som 
organisationen har att verkställa.22 

Rationalismen och den rationalistiska styrningen uppfattas vanligtvis 
som något problematiskt av de forskare som betecknar reformerna som 
sådana. Ibland knyts begreppen till en teknokratisk och instrumentell syn 
på samhället och den politiska styrningen.23  Ett problem, enligt kritikerna, 
är att de rationalistiska styrfilosofierna bygger på en proaktiv styrning. Det 
innebär att organisationen i likhet med den rationelle individen först skall 
formulera målsättningarna och sedan realisera dem.  

Företagsekonomen Bengt Jacobsson menar t ex att den traditionella 
politikerrollen bygger på: ”lyhördhet, ansvarstagande och inblandning i 
verksamheter. Politiker reagerar på sådant som händer i omvärlden”24. Den 
rationalistiska styrmodellen bygger istället på att politikerna på förhand vet 
vad de vill åstadkomma. Jacobsson och andra kritiker menar att politikerna 
inte alltid vet vad de vill och att det politiska arbetet istället handlar om att 
formulera målsättningar och djupare sett om att skapa mänskliga identiteter 
och preferenser.25 Jacobsson menar också att den reaktiva ledningen har 
flera fördelar, den lämnar större plats till lärande, politikernas vilja kan 
därmed växa fram i den politiska processen, den gör det möjligt att lättare 
hantera motstridiga intressen mm.26 

En liknande analys görs av Statsvetarna Magnus Isberg m fl. De utgår 
från två styrningsmodeller som de benämner makro- respektive mikrostyr-
ning. Med makrostyrning avses de rationalistiska, proaktiva modellerna av 
förvaltningen som beskrivits ovan. Mot detta ställer Isberg m.fl. s.k. 
mikrostyrning som istället är konkret, specifik och fallorienterad. Styrningen 

                                                 
21 Brunsson, Nils i Brunsson, Nils & Olsen, Johan P, (red) 1990,  Makten att 
Reformera, Carlssons förlag, Stockholm, s. 86-117 
22 Se Premfors, Rune, 1989, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund, s. 41 
23 Se t ex Lundquist, Lennart 1991, Förvaltning och demokrati, Norstedts, 
Stockholm, s. 220-237, Eriksen, Erik Oddvar, 1996, Kommunikativ ledelse, 
Institusjonsledelse i en demokratisk tidsålder, LOS-senter, Notat 9613, Bergen. 
24 Jacobsson, Bengt (red), 1994, Organisationsexperiment i kommuner och landsting, 
Nerenius & Santérus förlag , Stockholm, s. 231 
25 Se t ex March, James G & Olsen, Johan P, 1995, Democratic Governance, The 
Free Press, New York, s. 44-47. 
26 Jacobsson, Bengt, 1989, Konsten att reagera –Intressen, institutioner och 
näringspolitik, Carlssons, Stockholm, s. 142-145. 
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är i allmänhet också reaktiv, dvs den utförs först sedan ett problem 
uppkommit. 27    

Om man utgår från Brunsson, Jakobssons och Isbergs m.fl. texter så 
verkar den rationalistiska styrtekniken sammanfattningsvis ha, åtminstone, 
följande ingredienser som går att återföra på liknelsen om organisationen 
som en rationell individ.  Den karakteriseras mot den s.k. traditionella 
styrningen eller mikrostyrningen.  
 
Tabell 1.1: Rationalistisk kontra traditionell styrning 
 

  Rationalistisk styrning "Traditionell" eller "mikro" 
styrning 

Styrningen sker genom 
att beslutsfattaren: 

Anger målen för 
verksamheten 

Anger hur förvaltningen bör 
göra i stort och i smått.  

Styrningen är  Generell, övergripande och 
proaktiv 

Konkret, detaljerad och ofta 
reaktiv 

Relationen mellan 
politiker och 
tjänstemän/verksamhet 
präglas av: 

Distans Närhet 

 
Ett problem med kritiken mot rationalismen och den rationalistiska 
styrningen är att den är vag på en viktig punkt. Frågan är om det är en kritik 
av vissa styrtekniker som t ex målstyrning eller om det är en mer allmän 
kritik av föreställningen om styrning och rationalitet överhuvudtaget. När 
man läser litteraturen på området är detta ibland oklart. Ibland glider 
kritiken över från en kritik av vissa styrtekniker till en mer generell kritik av 
begreppet styrning och föreställningen om mänsklig rationalitet. Styrnings-
tänkandet uppfattas då som en mer eller mindre naiv uppfattning som borde 
omprövas.28  

Personligen uppfattar jag den mer generella kritiken av styrnings-
begreppet som onyanserad. Den kopplar begreppet styrning alltför starkt till 
vissa idealiserade föreställningar om styrning. Den radikala kritiken riskerar 
också att underminera alla former reformsträvanden och därmed även 
undergräva det demokratiska system vi har eftersom det förutsätter att 
politikerna i någon mening styr. Vad det handlar om är snarare att välja 

                                                 
27 Wallin, Gunnar & Ehn, Peter & Isberg, Magnus & Linde, Claes, 1999, Makthavare 
i fokus, Attityder och verklighetsuppfattningar hos toppskikten inom politik och 
förvaltning, SNS förlag, Stockholm, s. 234-262. Enligt förordet är det Magnus Isberg 
som är ansvarig för kapitlet som behandlar de två styrningsmodellerna 
28 Se Brunsson, Nils, 1986, Politik och ekonomi – En kritik av rationalitet som 
samhällsföreställning, Doxa Ekonomi, Lund, Brunsson Nils i Brunsson, Nils i 
Brunsson, Nils & Olsen, Johan P, (red) 1990. 
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formerna för styrningen.29 Med begreppen rationalism och rationalistisk 
styrning kommer jag därför avse en särskild sorts form av styrning. Detta 
verkar också rimligt eftersom Jakobsson och Isberg m.fl. anger ett alternativ 
till de rationalistiska teknikerna, nämligen den ”traditionella politikerrollen” 
eller ”mikrostyrningen”.30 

Avslutningsvis kan man fråga sig hur de rationalistiska styrfilosofierna 
förhåller sig till delegeringen av politisk beslutsmakt. Man kan först 
konstatera att delegering, i sig, inte innehåller ett styrningsideal. Begreppen 
kan stå för en ren ”avpolitisering” som helt enkelt innebär att politiker slutar 
att lägga sig i eller styra en viss verksamhet. Delegering av politisk 
beslutsmakt kan dock också uppfattas som en del i att skapa en större 
distans mellan politiker och verksamhet eller politiker och tjänstemän och på 
det sättet ingå i ett rationalistiskt ideal. Det rationalistiska styridealet 
innebär att politikerna trots att man delegerat det direkta ansvaret skall styra 
verksamheten. Kritikerna av de rationalistiska styrfilosofierna är ofta 
skeptiska till denna tankegång, åtminstone när den tillämpas i politiska 
sammanhang. Magnus Isberg m.fl. skriver t ex att utifrån ett s k 
mikrostyrningsperspektiv så är det enda säkra sättet att styra en förvaltning:  
 

”att tala om hur den ska handla i det enskilda fallet. Detta kan i 
lagstiftningssammanhang ske genom detaljerade regler och uttalanden i 
förarbeten om hur lagar skall tillämpas. I administrativa sammanhang innebär 
mikrostyrningen att politiker bör vara med och besluta på alla nivåer, från 
verkens lekmannastyrelser till kommundelarnas områdes- och 
institutionsstyrelser.”31 

 
Enligt detta synsätt är alltså (verklig) politisk styrning och delegeringen av 
politisk beslutsmakt oförenliga. Att delegera beslutsmakt samtidigt som man 

                                                 
29 Jag tror en förklaring till den ibland radikala kritiken av begrepp styrning är att 
man förväxlar det med rationalistiska styrtekniker som t ex målstyrning.  Man 
måste också skilja mellan rationalistisk styrning och begreppet rationalitet. 
Rationalistiska styrtekniker kan vara ett ineffektivt medel för att uppnå givna 
målsättningar. Denna insikt uttrycks på ett annat sätt av företagsekonomen Björn 
Rombach i en analys av målstyrning: ”Det utmärkande för målstyrning är att man 
styr med mål i syfte att nå mål. Ordet ”mål” i målstyrning betyder att mål används 
och inte nödvändigtvis att mål nås”.  Om målstyrning är ett effektivt medel för att 
uppnå målsättningar kan därmed alltid målrationellt ifrågasättas. Se Rombach, 
Björn, 1991, s. 109. 
30 Det är dock tydligt att kritikerna ibland har svårt att riktigt bestämma sig för vad 
de egentligen anser. Isberg m fl är t ex inte helt nöjd med termen mikrostyrning, de 
skriver att: ”Mikrostyrning borde möjligen inte benämnas styrning alls. Begreppet 
styrning hör på sätt och vis hemma i den rationellt-instrumentella idésfären. 
Genom prefixet ”mikro” har vi dock velat markera styrningens begränsade 
ambitioner såväl i utbredning som i djup”. Wallin, Gunnar & Ehn, Peter & Isberg, 
Magnus & Linde, Claes, 1999, s. 236 
31 Se Wallin, Gunnar/ Ehn, Peter/ Isberg, Magnus/ Linde, Claes, 1999, s. 236 
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försöker styra kan alltså uppfattas som ett karaktärsdrag för en rationalistisk 
styrfilosofi. 
 
 

2.3 Managementreformer - målstyrning 
 
Under årens lopp har en mängd olika styrningsfilosofier passerat revy både i 
näringslivet och i den offentliga sektorn. Den styrningsfilosofi som dock fått 
störst genomslag i offentliga sammanhang och i Sveriges kommuner är 
målstyrningen. Andra management filosofier har ofta starka likheter eller 
många gemensamma drag med målstyrningen.32 Jag skall därför koncent-
rera denna redogörelse på just målstyrningen.  

Från slutbetänkande från kommunala förnyelsekommittén framgår att 
62-75 % av Sveriges kommuner säger sig ha genomfört mål och 
resultatstyrning inom olika kommunala sektorer år 1995.33 Stig Montin 
skriver år 2002 att "flertalet" kommuner ägnar sig åt målstyrning.34 
Problemet med dessa uppskattningar är att de inte säger något om i vilken 
utsträckning och på vilket sätt kommunerna tillämpar målstyrningen i 
praktiken. Många forskare har pekat på det stora gapet mellan retorik och 
praktik när det gäller reformernas tillämpning.35  

Det finns olika och samvarierande förklaringar till målstyrnings-
doktrinens kraftiga genomslag. Orsaker och skäl som brukar anföras är de 
som nämndes i den historiska bakgrunden, som att den allt större offentliga 
verksamheten gjort den traditionella politiska regelstyrningen allt mer 
svårhanterlig. Politikerna klarar helt enkelt inte av att fatta beslut på samma 
detaljnivå som tidigare. Ett annat ofta anfört skäl är att ge personalen mer 
frihet och ansvar. Ett tredje skäl har varit att effektivisera verksamheten.  

Målstyrningsfilosofins grundläggande tankegångar är relativt enkla men 
den praktiska tillämpningen är inte alltid självklar. Företagsekonomen Björn 
Rombach menar i en kritisk studie att målstyrningen kommer i ”många 
smaker” och att den nästan kan betyda vad som helst.36 Jag kommer dock 

                                                 
32 Ibland talar man t ex om mål- och resultatstyrning. Någon skarp gräns finns 
knappast mellan dessa. Anders Johansson menar t ex att det möjligtvis finns en 
gradskillnad mellan styrformerna. Resultatstyrning indikerar en större grad av 
precision. Se Johansson, Anders, 1995, Att styra med och mot mål och resultat – 
Förändrad styrning av offentlig verksamhet, Rapport 1995:3, Novemus – Högskolan i 
Örebro. 
33 SOU 1996:169, Förnyelse av kommuner och landsting, Slutbetänkande från 
kommunala förnyelsekommittén s. 19 
34 Montin, Stig, 2002, Moderna kommuner, Liber Ekonomi, Malmö, s. 113 
35 Se t ex Wallin, Gunnar & Ehn, Peter & Isberg, Magnus & Linde, Claes, 1999, 
Makthavare i fokus, Attityder och verklighetsuppfattningar hos toppskikten inom 
politik och förvaltning, SNS förlag, Stockholm, s. 238 
36 Rombach, Björn, 1990, s. 31 
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att utgå från att målstyrningen innehåller två grundläggande komponenter. 
Det ena är att politikerna eller den centrala beslutsfattaren bestämmer de 
övergripande målen för verksamheten medan beslut om medlen skall fattas 
av tjänstemän eller verksamhetsansvariga. Målstyrning innebär därför en 
arbetsdelning mellan politikerna och tjänstemännen eller mellan ledningen 
och verksamheten. Politikerna skall undvika att tala om hur målen skall 
uppnås och hålla sig borta från s.k. operationellt beslutsfattande. 
Målstyrningen inkluderar därför en delegering av beslutsmakt i 
organisationen. Den andra komponenten är en fokusering på efterhandskon-
troll genom uppföljning och revision. Efterhandskontrollen är en förutsätt-
ning för att politikerna skall veta att målen verkligen uppfylls. Det finns 
andra sätt att beskriva målstyrning som ofta inkluderar mer men ovanståen-
de framstår som en minsta gemensamma nämnare.37 

Hur mål formuleras och delas in kan se ut på olika sätt men ett vanligt 
sätt att strukturera målstyrningen presenteras i Gunnar Pihlgrens och Arne 
Svenssons bok Målstyrning från1989.38 Där separeras mål med olika grad av 
precision, dels övergripande mål benämnt som inriktningsmål, dels mer 
preciserade mål som har namnet effektmål. Dessutom tillkommer s.k. 
produktionsmål som endast är av betydelse för verksamheten eller producen-
ten och alltså inte är av intresse ur ett politiskt perspektiv.39 I en kommun 
är det självklart att politikerna fattar beslut om inriktningsmålen. När dessa 
är mål är formulerade skall de brytas ned i mer preciserade mål, d.v.s. 
effektmål som i sin tur skall brytas ned i produktionsmål. Denna nedbryt-
ningsprocess kan se olika ut i olika organisationer. I en kommun kan det t 
ex vara nämndernas uppgift att formulera de mer preciserade effektmålen 
medan fullmäktige fastställer de mer övergripande inriktningsmålen.  

Tidigare studier av organisationer som infört målstyrning har ofta 
påvisat svårigheter i arbetet med att formulera, bryta ned och följa upp mål. 
Målen som politikerna formulerar är ofta alltför oprecisa och svåra att följa 
upp.40 Ett skäl till svårigheterna är att målformuleringar å ena sidan bör 
vara så pass precisa att de är enkla att följa upp och utvärdera men å andra 
sidan inte får vara så precisa att handlingsutrymmet för förvaltningen eller 
verksamheten försvinner. Närmare bestämt får inte målen vara så formuler-

                                                 
37 Jämför med Svensson, Arne, 1997, Målstyrning i Praktiken, Liber Ekonomi, 
Malmö, s. 24-25, Johansson, Anders, 1995, Att styra med och mot mål och resultat – 
förändrad styrning av offentlig verksamhet, Novemus – Högskolan i Örebro Rapport 
1995:3, s. 19-20 
38 Pihlgren, Gunnar & Svensson, Arne, 1989, Målstyrning – 90-talets ledningsform 
för offentlig verksamhet Almqvist & Wiksell Ekonomiförlagen, Malmö. Björn 
Rombach skriver 1991 att Pihlgren/Svenssons indelning av mål tycks ha fått ett 
visst genomslag i svensk praktik. Rombach, Björn, 1991, s. 20 
39 Pihlgren, Gunnar  & Svensson, Arne 1989, s. 42-45. 
40 Se Montin, Stig, 2002, s. 104, Johansson, Anders, 1995, s. 60 
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ade att de inte ger utrymme för organisationen att självständigt bestämma 
medlen.  
  
Olika varianter av målstyrning 
 
Läser man böcker på området är det tydligt att målstyrningstänkandet 
innehåller flera komponenter som ofta mixas samman till olika styrnings-
modeller. Utan att göra anspråk på fullständighet kan man urskilja följande 
beståndsdelar eller styrningsidéer i filosofin som kan vara mer eller mindre 
starkt betonade i enskilda styrningsmodeller.  

Den första komponenten eller tolkningen av målstyrningsfilosofin 
bygger på att ledningen formulerar relativt precisa och exakta mål. 
Styrningen i denna tappning kan betraktas som relativt centralistisk. Helst 
skall målen formuleras i kvantitativa termer för att efterhandskontrollen inte 
skall landa i skönsmässiga bedömningar. Precisa målsättningar ger även 
möjlighet att införa ett prestationsgrundat ersättningssystem. Varje enhet i 
organisationen ersätts då i förhållande till de uppställda målen. Denna 
styrningsidé finns i de flesta beskrivningar av målstyrningsfilosofin 

Den andra komponenten eller tolkningen av målstyrning är kravet på 
precision nedskruvat och politikerna behöver i dess renodlade form endast 
formulera de mest övergripande målen, inriktningsmålen. Styrningsfilosofin 
har enligt denna tolkning karaktär av en slags visionsstyrning där målen är 
ett instrument för ledningen att kommunicera den politiska viljeinriktningen 
till verksamhet och till personal. Personalen har sedan relativt stor frihet att 
tolka målen och vidta åtgärder för att nå dem. En bakomliggande tankegång 
i denna form av målstyrning tycks vara att de anställda, när de får reda på 
vilka mål organisationen har, kommer att vilja arbeta för att uppnå målen. 
Många handböcker betonar därför behovet av det skapas engagemang kring 
målen och att målen blir kända för personalen. Många skulle antagligen 
hävda att en målstyrning där politikerna endast formulerar de mest 
övergripande målen inte är någon styrning alls eftersom det lämnar för stort 
handlingsutrymme till personal och verksamhet. 

En tredje komponent i styrningsfilosofin är att man ofta betonar vikten 
av dialog mellan ledningen och ledda. Pihlgren & Svensson menar t ex att 
dialog är en förutsättning för att formulera fungerande effektmål.41 En viktig 
del av styrningen sker alltså när de övergripande målen skall tolkas och 
omvandlas till mer precisa mål. Betonas denna form av styrning framstår 
målstyrningen som mindre centralistisk än om ledningen mer självständigt 
formulerar målen.  

En fjärde komponent eller tolkning av styrningsfilosofin är att betrakta 
den som ett instrument för verksamhetsutveckling. Genom att reflektera över 
                                                 
41 Pihlgren & Svensson 1989, s. 52-53. Se även: Svensson, Arne, 1997, Målstyrning 
i Praktiken, Liber Ekonomi, Malmö, s. 18-20. 
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verksamhetens mål kan t ex dåliga vanor och traditioner som utvecklats 
under årens lopp identifieras, brytas och justeras. Uppföljningen syftar, 
vidare, i mindre utsträckning till central kontroll och mer till att ge 
”feedback” till personalen att utveckla och förbättra verksamheten. Betonas 
denna komponent är den centrala styrningen nedtonad. Detta sätt att 
betrakta målstyrningen tror jag blivit vanlig i samband med att man under 
90-talet börjat arbeta med s.k. kvalitetsarbete som ofta är inriktat på 
verksamhetsutveckling. 

Sammanfattningsvis inrymmer målstyrningen flera olika tankesätt och 
beroende på vilken av komponenterna som betonas så kan styrningsfilosofin 
ta sig olika uttryck. Man kan tänka sig en relativt centralistisk målstyrning 
där ledningen formulerar exakta mål men även en mer decentralistisk 
variant som betonar dialog och/eller verksamhetsutveckling. Stig Montin 
skriver att man idag talar om både andra och tredje generationens 
målstyrning. Med det avses enligt Montin försök att gå från den ursprungliga 
hierarkiska modellen till en modell där man talar mer i termer av idémässig 
styrning och dialog mellan olika grupper och enheter inom kommunen.42  

Man kan fråga sig om de olika tolkningarna av styrfilosofin är förenliga 
med varandra. Är det möjligt att bedriva en styrning som både bygger på 
centralt preciserade mål och på en aktiv dialog mellan ledningen och 
personalen? I t ex organisationskonsultens Arne Svensson bok om målstyr-
ning så verkar det t ex inte finnas någon motsättning mellan dessa 
komponenter. Tvärtom verkar de olika tankesätten ömsesidig stödja 
varandra.43  

Kritiker av målstyrningen har dock hävdat att preciserade mål, särskilt 
om de kopplas till ersättningssystemen, och en styrning som mer bygger på 
dialog mellan ledning och personal inte enkelt låter sig förenas. Om 
betoningen ligger på precisa mål och att resultaten är kopplad till 
resursfördelningen så har varje enhet i en organisation ett intresse av att i 
uppföljningarna framstå i så god dager som möjligt för att därmed tillskansa 
sig en så stor del av resurserna som möjligt.  Ofta är det dessutom inte 
möjligt att följa upp verksamheten utan att ta hjälp av personalen. Det gör 
att det finns incitament för personalen att manipulera uppföljningarna och 
informationen till ledningen. Därmed kan dialogen mellan ledning och 
personal försvåras.44 Betraktar man målstyrningen som ett kvalitets-
utvecklingssystem är det också tveksamt om enkla och lätt uppföljbara mått 

                                                 
42 Stig Montin talar om "andra" och "tredje" generationens målstyrning, se Montin, 
Stig, 2002, Moderna kommuner, Liber ekonomi, Malmö, s. 105 
43 Svensson betonar både vikten av precisa mål, prestationsersättningar och en 
aktiv dialog i mellan olika nivåer i organisationen. Enligt Svensson är basen i 
målstyrningsfilosofin, målformulering, resultatuppföljning och dialog, Svensson, 
Arne, s. 19 
44 Se Miller, Gary J, 1996, Hierarkins ekonomi – att styra effektiva organisationer, 
SNS förlag, Stockholm. Se även Eriksen, Erik Oddvar, 1996. 
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alltid är de bästa för att mäta de kvalitativa förändringar som man vill 
uppnå. 

Målstyrningstänkandet lanserades som sagt i kommunerna i slutet av 
1980-talet. Målstyrningen som grundidé präglar dock flera andra 
managementfilosofier som tillämpats och tillämpas på kommunal nivå. Det 
kanske senaste tillskottet är s.k. "Balanced Scorecards" som idag provas i en 
del kommuner med svenska kommunförbundet som pådrivare. Balanced 
Scorecards är en komplex styrfilosofi som inte enkelt låter sig beskrivas men 
den innehåller element som vi känner igen från ovanstående beskrivning av 
målstyrningens utveckling och former, t ex en betoning på mål eller 
visionsformulering, dialog, diskussion, mätning av resultat mm.45 

Vilken är då relationen mellan målstyrning och den rationalistiska 
styrfilosofin som beskrevs i avsnitt 2.2? Det är knappast någon tvekan om 
att målstyrningen i det närmaste framstår som själva sinnebilden av en 
rationalistisk styrfilosofi. Det är dock värt att uppmärksamma att olika 
varianter av målstyrning uttrycker olika grad av rationalism. Rationalistisk 
styrning beskrevs som en filosofi som, bland annat, betonade distans mellan 
styrande och styrda samt att ledningen agerar proaktivt och inte bara 
reaktivt. Som framgått kan graden av distans och graden av proaktivitet 
variera mellan olika former av målstyrning. En målstyrning som främst 
betonar dialog och idéspridning bygger i mindre utsträckning på att 
politikerna är distanserade och proaktiva jämfört med en som betonar vikten 
av centralt formulerade mål. Om dialogen betonas behöver politikerna inte 
ha lika fixa och färdiga preferenser. Om tänkandet helt domineras av t ex  
decentraliserad verksamhetsutveckling kan man dock ställa frågetecken om 
målstyrningen är ett politiskt styrinstrument i genuin mening och bör 
betecknas som en rationalistisk styrteknik. 
 
Utvärdering och uppföljning 
 
Arbete med uppföljning och utvärderingar kan, som sagt, betraktas som en 
vital del i ett målstyrningstänkande men utvärderingar och uppföljningar 
kan genomföras även i en organisation som inte avser att målstyra verksam-
heten. Under 1980- och 1990-talet har efterfrågan och användandet av 
utvärderingar, uppföljning och revision tilltagit allt mer.46 Den brittiska 

                                                 
45 Se Konsten att styra - exempel på kommunala Balanced Scorecard, 2000, skrift nr 
3, Projektet Nya styr och planeringsmodeller, Svenska kommunförbundet. Ericsson, 
Björn & Gripne, Anders, 2002, Att införa Balanced Scorecard i kommunal 
verksamhet, Kommentus förlag, Stockholm 
46 Ibland görs en skillnad mellan å ena sidan utvärderingar och å andra sidan 
uppföljningar och revision. De senare är ofta enklare till sin karaktär och följer mer 
standardiserade mönster medan utvärderingar ofta tar ett större helhetsgrepp och 
är mer ambitiösa. Någon skarp gräns mellan dem finns inte och jag kommer därför 
inte att särkskilja dem i denna text. Se Rombach, Björn, ”Utvärderandets baksida” i 
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organisationsforskaren Michael Power har talat om utvecklingen av ett 
revisionssamhälle (”auditing society”) och att allt fler områden i samhället 
har blivit föremål för revision. Power menar att denna trend går hand i hand 
med en förändrad syn på styrning av offentlig förvaltning som betonar tydlig 
ansvarsfördelning och mätbarhet.47 

Som vi såg ovan innehåller målstyrningsfilosofin en stor spännvidd av 
olika tankesätt. Denna spännvidd avspeglas även i synen på utvärderingar 
och uppföljning. Företagsekonomerna Björn Rombach och Kerstin Sahlin 
Andersson talar om fyra generationer av utvärderingstänkande. Den första 
generationen präglas, enligt författarna, av mätningsorientering, det gällde 
att utforma så neutrala och välfungerande mätinstrument som möjligt. Den 
andra generationen av utvärderingar handlar om att mäta måluppfyllelse 
och bedöma om mål uppfyllts. I den tredje generationen problematiseras 
utvärderingarna. Man har insett att utvärderingar kan göras på flera olika 
sätt och ur olika perspektiv. Slutligen i den fjärde generationen kompliceras 
utvärderingarna ytterligare genom att betona att de måste ske i en dialog 
mellan olika intressenter.48 Om man jämför utvecklingslinjerna så är det lätt 
att se en likhet mellan utvecklingen av utvärderingstänkandet och 
utvecklingen av målstyrningen i riktning mot mer av dialogorienterad 
styrning eller inriktning på verksamhetsutveckling. 
 

2.4 Marknadsorientering och kontraktsstyrning 
 
Det tidiga 1990-talet var en hektisk tid i svenska kommuner då det 
experimenterades med ett antal nya organisationsmodeller som ofta hämtade 
sin inspiration från marknaden.49 Man kan urskilja två slags marknads-
influenser. Dels de som avser att skapa en marknadslik relation mellan å 
ena sidan politiker och förvaltning och å andra sidan verksamheten. Dels de 
som avser att skapa en marknadslik relation mellan medborgarna och 
verksamheten. Den förstnämnda tar sig uttryck i beställar- utförarmodeller, 
entreprenaddrift mm, den senare i kundvalsreformer och pengsystem. 
Skillnaden mellan dem är att i den förstnämnda skall politikerna agera 
kunder medan i den sistnämnda har medborgarna denna roll.  

                                                                                                                                                         
Rombach, Björn &Sahlin Andersson, Kerstin, 1994, Från sanningssökande till 
styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sektor, Nerenius & Santérus Förlag AB 
Stockholm, s. 196-197 
47 Power, Michael, 1997, The Audit Society – Rituals of Verification, Oxford University 
Press, Oxford 
48 Rombach, Björn & Sahlin Andersson, Kerstin, ”På tal om utvärdering” i Rombach, 
Björn & Sahlin Andersson, Kerstin (red), 1994, s. 15-20 
49 Se t ex Forsell, Anders, 1999, ”Offentlig reformation i marknadsreformernas 
spår”, Kommunal ekonomi och politik, volym 3, nr 3, s. 7-23. Hansson, Lennart & 
Lind, Jan-Inge, 1998, Marknadsorientering i kommuner och landsting, Nerenius & 
Santérus förlag, Stockholm  
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Reformerna innebär att man övergår från den traditionella förvaltnings-
organisationen till en mer marknadslik organisation med aktörer som likt 
företag i näringslivet agerar mer självständigt. Det första steget i reformerna 
handlar om att organisera verksamheten på ett mer företagslikt sätt t ex 
införandet av s.k. resultatenheter eller ansvarsenheter som har ett 
självständigt ansvar för prestationer och kostnader på samma sätt som 
privata företag måste ta ansvar för dessa. Ett annat uttryck är bolagisering 
av verksamhet som innebär att verksamheten, rent juridiskt, övergår från att 
drivas i förvaltningsform till att drivas i aktiebolags- eller stiftelseform.50 

En central förutsättning för att en marknad skall uppstå är att olika 
aktörer kan sluta avtal eller kontrakt med varandra. En marknad fordrar att 
det finns självständiga aktörer som kan skriva kontrakt med andra aktörer. 
Det är möjligheten till kontraktsrelationer som i grunden skiljer marknadens 
sätt att organisera verksamhet från förvaltningens eller företagets interna 
organisation.51 Det ingår därför i reformerna att underlätta för att 
verksamheterna att ingå i kontraktsrelationer eller kontraktslika relationer 
med andra aktörer.  

Ett viktigt syfte med att införa markandsmässiga relationer mellan 
aktörer är att skapa förutsättningar för konkurrens. Konkurrens kan införas 
på åtminstone tre sätt. För det första genom att enheter inom kommunen får 
konkurrera med varandra genom att genomföra interna upphandlingar (s.k. 
intraprenad). För det andra genom att medge att externa aktörer konkurrera 
genom att upphandla verksamhet på entreprenad och för det tredje genom 
att låta interna och/eller interna enheter konkurrera om verksamheten 
genom att ge medborgarna valfrihet att välja utförare.  

                                                 
50 Företagsekonomerna Nils Brunsson och Kerstin Sahlin-Andersson menar att 
dessa reformer kan betraktas som ett försök att omvandla de offentliga 
organisationerna till att likna företagsvärldens mer aktiva organisationer. 
Brunsson/Sahlin-Andersson skiljer mellan tre olika organisationstyper, aktörer, 
byråer och arenor. Privata företag antas vara aktörsorganisationer och som namnet 
antyder har de förmåga att agera självständigt. För att detta skall vara möjligt 
måste de ha en stark egen identitet och kunna bära egna preferenser och utforma 
strategier.  Byrån återfinns ofta i starkt reglerade verksamheter, t ex polis och 
skattemyndigheter, och är att betrakta som ett instrument för andra makthavare. 
På grund av detta har byrån ofta en svagt utvecklad identitet och kan därför inte 
uppfylla rationalismens krav. Arenan karakteriseras av starka professioner, t ex 
sjukvården och universiteten vilket gjort ledningens styrning av verksamheten svår. 
Brunsson & Sahlin-Anderssons analys är att de senaste årens organisations-
förändringar är ett försök att omstöpa de traditionella offentliga organisationerna 
som ofta haft karaktären av byråer och arenor till mer aktörsliknande enheter, 
Brunsson, Nils &Sahlin-Andersson, Kerstin 1997, Constructing Organizations, 
SCORE Rapportserie 1997:8, s. 10-14 
51 Skillnaden brukar ofta betecknas som den mellan marknad och hierarki. Se 
Williamson, Oliver E., 1975, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 
Implications, The Free Press, New York 



 22

Den förstnämnda varianten brukar vanligen organiseras i s.k. Beställar- 
utförarmodeller (BUM) vilket innebär att förvaltningen splittras upp i en 
beställar- och en utförarsida. Beställarna utgörs vanligtvis av politiker och 
de högre tjänstemän som formulerar beställningar eller kontrakt med 
utförarsidan som antingen kan utgöras av andra politiker eller av 
verksamhetsföreträdare. BUM kan sedan relativt enkelt utvidgas till att även 
tillåta att externt drivna enheter får konkurrera med kommunens 
verksamheter. BUM blev populära i en del kommuner i början av 90-talet 
och Stig Montin skriver år 2002 att ca 30 % av landets kommuner haft 
sådana inom någon sektor.52 Under årtiondets senare hälft har dock 
intresset mattats och många kommuner som införde modellen har gått 
tillbaka till en traditionell förvaltningsmodell. Ett skäl är att BUM ofta 
uppfattats som ett sätt att ”leka företag” och därför inte tagits på allvar av 
varken politiker eller av personal.  

Entreprenaddrift har dock blivit allt vanligare i kommunerna och den 
andel av kommunernas verksamhet som bedrivs i entreprenadform har ökat 
stadigt sedan 90-talets början.53 

Konkurrens kan även uppnås genom att låta medborgarna fritt välja 
verksamhet. En mer försiktig variant är att låta medborgarna välja mellan 
olika kommunalt drivna verksamheter. En mer radikal variant är att låta 
dem välja mellan kommunala och externa alternativ. Den senare kan 
kombineras med s.k. peng- eller kundvalssystem där t ex varje elev tilldelas 
en peng som hon eller han inom vissa givna ramar kan upphandla 
utbildning för.54 Antalet kommuner som infört någon form av peng- eller 
kundvalssystem är relativt litet. I en kartläggning genomförd av kommunför-
bundet 2001 uppgav ca 30 kommuner att de hade någon form av kundval 
inom skolan och barnomsorgen. Antalet kommuner som uppgav 
motsvarande inom äldreomsorgen var endast 9 stycken.55  
 
Marknadsorientering som styrning 
 
Innebär marknadsorganisering automatiskt en delegering av politisk 
beslutsmakt eller en mer rationalistisk form av styrning? För att besvara 
frågan måste man skilja mellan olika former av marknadsorientering. 
Marknadsorientering som tar sig uttryck i kundvals- och checksystem kan 

                                                 
52 Montin, Stig, 2002, s. 113 
53 Se t ex Sveriges kommuners och landstings statistik publicerad i www.webor.se 
54 Även i de mest radikala systemen är friheten att välja begränsad på olika sätt och 
utformningen av kundvalet måste t ex ta hänsyn till lagregleringar på det aktuella 
området. Se t ex Norén Lars, 2003, Valfrihet till varje pris - Om design av 
kundvalsmarknader inom skola och omsorg, Bokförlaget BAS, Handelshögskolan 
Göteborg. 
55 Uppgifter från svenska kommunförbundets hemsida www.svekom.se/ekonomi-
/Konkurrens/Valfrihet.htm, den 14 april 2004.  
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betraktas som reformer där politisk beslutsmakt delegeras till brukarna av 
olika välfärdstjänster. Kundvals- eller checksystem innehåller därför inte 
nödvändigtvis ett rationalistiskt styrideal.  

Marknadsorientering som innebär att politikerna skall agera kunder 
eller beställare mer svåranalyserad utifrån ett styrningsperspektiv. Under 
1990-talet har man när det gäller denna form av marknadsorientering 
alltmer talat om s.k. beställar- eller kontraktsstyrning. Detta kopplades 
under tidigt 1990-tal till skapandet av beställar- utförarmodellerna (BUM) 
men har under senare hälften av 1990-talet kommit att användas mer 
generellt för styrning av verksamhet som bedrivs entreprenadform eller 
annan huvudmans regi. Man kan fråga sig om och i så fall hur rollen som 
köpare eller kund förändrat politikerrollen om den inneburit en automatisk 
delegering av politisk beslutsmakt respektive en rationalistisk form av 
styrning.  

Eftersom BUM och entreprenaddriften ofta kompletterade eller ersatta 
målstyrningen i kommunerna är det en naturlig utgångspunkt att jämföra 
beställarstyrningen med målstyrningen. Vilka likheter och skillnader finns? I 
den företagsekonomiska litteraturen finns olika uppfattningar om relationen 
mellan de två styrningsfilosofierna. I en studie av ett antal BUM menar 
företagsekonomen Christine Blomquist att politikerna uppfattade rollen som 
beställare på samma sätt som politikerrollen i den målstyrda kommunen. 
Politikerna skulle i båda formulera mål, fördela resurser samt följa upp 
resultatet från de olika resultatenheterna.56 Företagsekonomen Anders 
Forsell menar att både målstyrning och BUM: ”bygger på idén att mål kan 
skiljas från verksamheten, vilket för förvaltningarna kan betyda att politiken 
skiljs från verksamheten eftersom politiken bör begränsas till att, som det 
heter, sätta de övergripande målen för att sedan utvärdera de uppnådda 
resultaten”57. Bland företagsekonomer finns dock de som har en helt annan 
uppfattning. Björn Rombach skriver att: ”Beställarstyrning behöver i 
praktiken varken påminna om eller förutsätta målstyrning. Inte ens på 
idéplanet har de två styrteknikerna mycket gemensamt.” 58  

Personligen tror jag att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Det 
finns likheter mellan styrformerna men också tydliga olikheter. En olikhet är 
att politiker som styr genom kontrakt eller beställningar t ex kan formulera 
beställningar som i detalj reglerar utförarnas arbete d.v.s. helt i strid med 
målstyrningens principer. Forsells antagande om att politiker i en 
marknadslik organisation skall ”sätta de övergripande målen” framstår 
därför som inte helt korrekt. Det finns även vissa empiriska studier som 
pekar på att politiker som skriver arbetar inom en kontraktsstyrd 

                                                 
56 Blomquist, 1996, I Marknadens namn, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm, s. 
189 
57 Forsell 1999, s. 12 
58 Rombach, Björn, 1997, s. 138. 
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organisation formulerar fler och mer detaljerade krav på verksamheten i 
jämförelse med politiker i den målstyrda kommunen.59 En annan skillnad 
som påpekas av Rombach är att producenten eller utföraren i den 
marknadslika kommun han studerat tenderade att endast producera vad 
som var beställt. Producenten struntade, enligt Rombach i om åtgärderna 
var bra.60 Om jag förstår Rombach rätt så kan man alltså säga att 
producenten i den marknadslika kommunen fokuserade på kostnader och 
kravspecifikationer snarare än på målsättningar.   

Relationen mellan mål- och beställarstyrning kompliceras ytterligare av 
att det finns en stor spänning inom de två styrmetoderna. Målstyrningen 
kan som framgått betona vikten av centralt formulerade mål och kontroll 
eller vikten av dialog och idéspridning. Uppfattar man målstyrningen på det 
förstnämnda sättet verkar det möjligt att omvandla måldokumenten till 
formella kontrakt mellan avtalsparter. Den sistnämnda målstyrnings-
strategin förefaller mer kompatibel med en traditionell förvaltningsmodell 
som inte förutsätter en strikt kontraktsrelation mellan politiker och 
verksamhet.  

Beställarstyrning kan också inrymma olika former av styrning. Den kan 
dels avse en relativt formalistisk styrning av verksamheten och dels en 
styrning där personliga kontakter och informella relationer är viktigare. I den 
förstnämnda typen av styrning är kontraktets innehåll det centrala. 
Beställaren eller upphandlaren kan då förvänta sig att utföraren eller 
producenten uppfyller kravspecifikationerna i kontraktet men inte mer. I den 
andra typen av styrning är kontraktet mer att betrakta som ett ramverk där 
den huvudsakliga styrningen sköts genom informella kontakter och 
personliga relationer mellan kontraktsparterna. 

Företagsekonomen Karin Bryntze har studerat vilka uttryck bruket av 
kontrakt får i kommunsammanhang.61 Kontraktsstyrningen karakteriseras 
enligt Bryntze av ett samspel mellan element av motsatt karaktär, t ex 
konkurrens och nära samarbete, villkorlighet och långsiktiga relationer, 

                                                 
59 SOU 1996:169, Bilaga V, Förändringsmodeller och förändringsprocesser i 
kommuner och landsting, s. 301,  Bryntze, Karin, 2000, Kontraktsstyrning i teori och 
praktik, Lund Business Press, Lund,  s. 232, Se även Kommunaktuellt, Nr 7, 1 
mars 2001, ”Detaljerna hindrar utvecklingen”. 
60 Rombach, Björn, 1997, s. 138 
61 Bryntze tar sin utgångspunkt i Oliver Williamsons begreppspar marknad och 
hierarki. Williamson använder begreppsparet för att karakterisera skillnaden mellan 
företagets och marknadens sätt att organisera produktionen av varor och tjänster. 
Företaget karakteriseras av hierarki, d v s företagsledningen bestämmer och 
planerar produktionssätt och storlek. På marknaden fattas dessa beslut av 
fristående parter. Bägge organisationsformerna har sina för och nackdelar men det 
som i slutändan avgör hur produktionen organiseras är hur effektiv 
organisationslösningen är i det enskilda fallet. Bryntze menar att kontrakts-
styrningen karakteriseras av att den förenar drag från både marknads- och 
hierarkisk styrning, Bryntze, Karin, 2000, s. 258 
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detaljerade specifikationer och flexibilitet mm.62 Om hur dessa styrelement 
kan kombineras skriver Bryntze: 
 

”Ett Genomgående drag i de studerade fallen tycktes vara att separera 
styrelementen av olika karaktär, genom att koppla dem till skilda aktörer, 
platser och tidpunkter. Under upphandlingsskedet präglades t ex kontakterna 
mellan parterna av distans, konkurrenspress och detaljerade 
upphandlingsregler. Under den löpande kontraktsperioden präglades istället 
styrningen av flexibilitet, lokalt samarbete och förtroendefulla kontakter”63 

 
Sammanfattningsvis så kan tillämpningen av mål- och beställarstyrning 
både sammanfalla och avvika från varandra. Det hindrar inte att Forsell och 
Blomquist kan ha rätt i att beställarstyrning i BUM, ofta kom att likna 
målstyrningen när den introducerades.  

Svårigheten att ringa in en specifik marknadsstyrning gör också att det 
inte är självklart att marknadsorienterade reformer där politikerna agerar 
beställare automatiskt leder till en delegering av politisk beslutsmakt eller en 
mer rationalistisk form av styrning. Även om det inte är självklart så tror jag 
det ändå finns skäl att tro att marknadsorientering utifrån politisk synvinkel 
i allmänhet innehåller en strävan efter en mer rationalistisk form av styrning 
och därmed även en delegering av politisk beslutsmakt.  

Marknadsstyrning kan förvisso innebära en relativt detaljerad styrning 
där beställaren eller köparen i detalj reglerar entreprenörens arbete och 
lägger sig i hur verksamheten bedrivs. I praktiken finns det dock ofta en idé 
om autonomi i marknadsorganiseringen där entreprenören skall ges mer eller 
mindre stor frihet att organisera och sköta verksamheten. Om en sådan 
frihet helt saknas försvinner också poängen med organisera verksamheten i 
marknadens form. Kontrakt som i detalj reglerar verksamheten skulle 
förhindra en strävan mot en mer distanserad form av styrning. Det bör dock 
påpekas att graden av delegering och rationalism antagligen kan variera 
mycket mellan olika former av marknadsorientering och att sådana reformer 
inte behöver innebära målstyrning.64  

                                                 
62 Bryntze, Karin, 2000s, s.  260-261 
63 Bryntze, Karin, 2000, s. 261 
64 En annan aspekt av rationalismen var som nämndes i avsnitt 2.1 att politikerna 
styr mer proaktivt. Man kan därför fråga om marknadsorientering leder till att 
politikerna tvingas till ett mer proaktivt politiskt handlande. Å ena sidan kan man 
hävda att själva kontraktsskrivandet innebär att den politiska ledningen måste 
formulera vad dom vill i förväg i förfrågningsunderlag och kontrakt. Å andra sidan 
så kan, som framgick ovan, kunden normalt påverka entreprenörer under löpande 
kontraktsperioder. Dessutom sker ju återkommande kontraktsskrivningar som gör 
det möjligt, att i större utsträckning, pröva sig fram. En praktisk fråga som dock 
kan ställas är om den mer informella styrningen som kan ske under en 
kontraktsperiod passar ihop med den ofta mer formaliserade politiska 
verksamheten i t ex en nämnd eller styrelse. Frågan är om den enskilde ledamoten 
har tillgång till de informella kanaler som krävs för att ägna sig åt sådan styrning. 
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2.5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Om man summerar diskussionen så kan man i reformverksamheten spåra 
två tendenser som har betydelse utifrån ett politiskt styrningsperspektiv. Det 
ena är en delegering av politisk beslutsmakt till förvaltningen eller till 
verksamheten. Det andra är ett försök att finna en annan form eller s.k. 
rationalistisk styrning som tillåter att politikerna styr trots att de delegerat 
beslutsmakten i de konkreta sakfrågorna till förvaltningen eller verksam-
heten. Management- och marknadsorienterade reformer innehåller en mix av 
dessa målsättningar.  

Den i kommunala sammanhang viktigaste managementreformen, 
målstyrningen, ligger nära det rationalistiska styridealet. Graden av 
rationalism kan dock växla mellan olika former av målstyrning, från mer 
centraliserade modeller där politikerna formulerar relativt exakta mål till 
sådana där politikerna endast formulerar övergripande mål och där arbetet 
mer är inriktat på att sprida en politisk vision eller på att utveckla 
verksamheten. För att kunna beteckna målstyrningen en styrteknik så 
måste rimligtvis det finnas en gräns för hur långt en målstyrningen kan 
tolkas i decentralistisk riktning. Det rationalistiska styridealet kräver 
rimligen någon grad av precision i målformuleringarna. 

När det gäller marknadsorienterade reformer så måste man skilja 
mellan å ena sidan kundvals- och checksystem och å andra sidan beställar- 
utförarmodeller, entreprenaddrift mm. I den förstnämnda gruppen antas 
medborgarna eller brukarna av kommunens välfärdstjänster agera kunder. 
Kundvalet innebär därför en delegering av beslutsmakt. Den andra typen av 
reformer innebär att politikerna skall agera kunder och genom beställningar 
och kontrakt styra verksamheten. En sådan styrning kan se olika ut på olika 
områden och den kan ta sig uttryck i en relativt detaljerad form av politisk 
styrning. I allmänhet finns det dock normalt en föreställning om autonomi 
anlagd i denna form av marknadsorientering, d.v.s. entreprenören skall ges 
en mer eller mindre stor frihet att efter eget huvud organisera verksamheten. 
Det finns därför anledning att tro att denna form av marknadsorientering i 
allmänhet leder till ett mer delegerat beslutsfattande och en mer rationalis-
tisk form av politisk styrning.  

 
 
 

                                                                                                                                                         
Om så inte är fallet kan man förvänta sig att sådan styrning främst sker genom 
tjänstemännen eller de ledande politikerna. 
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3 Majoritetsdemokrati och samförståndsdemokrati 
 
Som framgick i inledningskapitlet så utgör de av Arend Lijphart utarbetade 
två demokratiska modellerna, majoritets- respektive samförståndsdemokrati, 
avhandlingens teoretiska utgångspunkt. Lijpharts modeller och operationali-
seringar av dem är dock anpassade till att främst analysera konstitutionella 
och institutionella skillnader mellan olika länders eller staters statsskick. 
Eftersom kommuners organisation är bestämd genom lag så varierar de inte 
i någon större utsträckning utifrån ett konstitutionellt eller institutionellt 
perspektiv. För att kunna tillämpas i ett kommunalt sammanhang fordras 
därför en omarbetning.  

Jag skall i detta kapitel först diskutera och utveckla Lijpharts modeller 
(3.1). Därefter följer en redogörelse för forskningen om kommunalpolitik 
utifrån ett majoritets- och samförståndsdemokratiskt perspektiv (3.2). 
Kapitlet avslutas med några slutsatser om hur Lijpharts modeller utifrån ett 
beteendeperspektiv kan tillämpas i ett kommunalt sammanhang (3.3).  
 

3.1 Lijpharts demokratimodeller 
 
Lijphart har döpt majoritetsdemokratin eller ”The Westminister Model of 
Democracy” efter det brittiska systemet som det i stor utsträckning också är 
en beskrivning av. På motsvarande sätt är samförståndsdemokratin eller 
”The Consensus Model of Democracy” i stor utsträckning en beskrivning av 
länder som Schweiz och Belgien samt den Europeiska unionen.65 I den 
svenska debatten har statsvetaren Leif Lewin uppmärksammat modellerna 
och översatt dem till majoritets- respektive samarbetsdemokrati.66 Den 
sistnämnda översättningen upplever jag inte som helt lyckad och kommer, 
av skäl som jag återkommer till, benämna som samförståndsdemokrati.  

Skillnaderna mellan modellerna, kan som nämndes i kapitel 1, 
återföras på hur demokratin i grunden uppfattas och organiseras. I 
majoritetsdemokratin är liktydig med majoritetsstyre. Majoritetsdemokratin 
motiveras främst av vikten av ett tydligt ansvarsutkrävande. Det skall vara 
tydligt vem som har det politiska ansvaret och är medborgarna missnöjda 
skall det vara enkelt att byta ledning. En annan viktig komponent i den 
majoritetsdemokratiska modellen är den stora vikt den lägger vid en aktiv 
opposition. Detta hänger samman med den vikten av ett fungerande 

                                                 
65 Lijphart, Arend, 1999, Democracies - Patterns of Majoritarian and Consensus 
Government in Twenty-One Countries, Yale University Press, New Haven. 
66 Leif Lewin, 2002, (andra upplagan) Bråka Inte – Om vår tids demokratisyn, SNS-
förlag, Stockholm. 
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ansvarsutkrävande. Ansvarsutkrävandet underlättas av att det alltid finns 
en opposition som är beredd att ta över det politiska styret.  

I den samförståndsdemokratiska modellen är majoritetsregeln endast 
att betrakta som ett första steg eller ett minimikrav. Det centrala i 
demokratin istället att alla eller så många som möjligt får vara med och 
påverka. Lijphart citerar ekonomen Artur Lewis som menar att demokratins 
primära mening är att ”all who are affected by a decision should have the 
chance to participate in making that decision, either directly or through 
chosen representatives”67 Lewin uttrycker istället idealet som åsiktsrepresen-
tation, dvs. att demokratins mål är att beslutsfattandet i så hög grad som 
möjligt avspeglar medborgarnas åsikter.68  

Majoritets- och samförståndsdemokratin har djupa rötter i den politisk-
filosofiska historien. Grovt sett kan man skilja mellan en tradition, från den 
franske 1700-tals filosofen Jean-Jacques Rousseau, som betonar vikten av 
att gemensamt sträva mot ett politiskt allmänintresse och en tradition från 
den Italienske statsteoretikern Niccoló Machiavelli som betonar betydelsen 
av öppna konflikter och politisk konkurrens. Betonar man den förstnämnda 
traditionen framstår politiska konflikter och konkurrens som något 
illegitimt, något som bör överbryggas eller undertryckas. Betonar man den 
andra traditionen uppfattas de istället som oundvikliga eller rent av 
nödvändiga i en fungerande demokrati. Majoritetsdemokratin kan därför 
återföras på traditionen från Machiavelli och samförståndsdemokratin på 
den från Rousseau.  

Lijphart menar att klyftan mellan majoritets- och samförståndsdemo-
krati har konsekvenser på en rad olika områden och att den tar sig uttryck i 
ett olika institutionella arrangemang, d.v.s. på det sätt som de politiska 
systemen är organiserade på. I boken Patterns of Democracy redovisar 
Lijphart tio olika institutionella karakteristika där han menar att den 
majoritets- och samförståndsdemokratiska modellen skiljer sig åt.  
Majoritetsdemokratin kännetecknas t ex av enpartiregeringar, tvåparti-
system, en enhetlig och centraliserad statsmakt. Samförståndsdemokratin 
kännetecknas istället av breda flerpartikoalitioner, flerpartisystem, federal 
och decentraliserad statsmakt.69  

Man kan fråga sig på vilket sätt som de olika karakteristikerna hänger 
samman. Lijphart hävdar att de är logiskt kopplade till varandra men någon 
sådan härledning presenteras inte.70 Den tydligaste kopplingen som Lijphart 

                                                 
67 Lijphart, Arend, 1999, s. 31 
68 Lewin, Leif, 2002, s. 37-42 
69 Lijphart, Arend, 1999, s. 3-4 
70 Ett problem med Lijpharts institutionella karakteristika är att de inte håller 
samman i empiriska studier. De regressions och faktoranalyser som Lijphart 
genomfört visar att olika karakteristikerna bildar två grupper eller dimensioner som 
hänger samman. .Däremot finns ingen koppling alls mellan variablerna i den första 
och den andra gruppen. Lijpharts slutsats är att det är frågan om två olika 
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presenterar är att de alla på olika sätt avspeglar graden av maktkoncen-
tration och maktdelning i ett politiskt system. Den majoritetsdemokratiska 
modellen betonar vikten av maktkoncentration medan den samförstånds-
demokratiska istället betonar maktdelning.71 Om man betänker de 
demokratiska motiven för modellerna är det lätt att förstå varför. Om 
demokrati är liktydig med majoritetens vilja så innebär varje form av 
maktdelning att majoritetsviljan får svårare att förverkligas. Maktkoncen-
tration gynnar också ansvarsutkrävandet, det blir tydligt vem som har 
ansvaret och vem som kan ställas till ansvar för en viss politik. Av 
motsvarande skäl ligger maktdelning i linje med en samförståndsdemo-
kratisk modell. Maktdelning tvingar majoriteten att, i större utsträckning, 
förhandla med minoriteter, majoriteten måste kompromissa och söka 
bredare lösningar. Utifrån ett majoritetsdemokratiskt perspektiv innebär 
sådana kompromisser att oppositionen dras in i beslutsfattandet vilket gör 
att oppositionens roll blir otydligare.  

Lijphart pläderar för samförståndsdemokratiska lösningar. Detta gäller i 
synnerhet för länder med djupgående klyftor av religiös, kulturell eller 
rasmässig art. I sådana länder kan en ensidig fokusering på majoritetsregeln 
leda till ”majority dictatorship”72.  Lijphart exemplifierar med Nord Irland 
som tillämpade majoritetsdemokratiska lösningar fram till att Storbritannien 
1972 gick in med direktstyre från London. De majoritetsdemokratiska 
lösningarna innebar, för det djupt splittrade Nord Irland, att protestanterna 
kom att inneha regeringsmakten under hela perioden 1917-1972. De 
massiva katolska protesterna under 1960-talet kan betraktas som en följd av 

                                                                                                                                                         
dimensioner av den övergripande majoritets- respektive samförståndsdemokratiska 
modellen och han benämner den förstnämnda exekutiv-parti dimension och den 
andra federalism-enhets dimensionen. Se Lijphart, Arend, 1999, s 243-257. Detta 
har kritiserats av den svenska statsvetaren Erik Mogren som menar att den s.k. 
federalism-enhets dimensionen inte lika självklart kan knytas till distinktionen 
mellan majoritets och samförståndsdemokrati. Moberg menar att det faktum att de 
institutionella karakteristikerna inte korrelerar är besvärande för teorin och att han 
har lättare att se kopplingen mellan å ena sidan majoritets- och samförstånds-
demokrati och å andra sidan den exekutiva-partidimensionen  än mellan 
demokratimodellerna och den federala-enhetsdimensionen.  Lijphart har besvarat 
Mobergs kritik och erkänner att det faktum att dimensionerna inte korrelerar är ett 
problem för teorin. I svaret så menar dock Lijphart att dimensionerna utgör olika 
strategier för att hantera sociala, etniska, språkliga klyvnader i samhället. Utifrån 
ett samförståndsdemokratiskt perspektiv så kan man, om sådana spänningar 
existerar, välja att antingen skapa institutioner som tvingar fram breda 
kompromisser i de beslutande församlingarna (exekutiva-parti dimensionen) eller 
skapa institutioner som begränsar majoritetens möjligheter att på ett enkelt sätt 
driva igenom sin vilja (federala-enhets dimensionen). Skälet att de inte korrelerar är 
då att länder kan välja att använda sig av den ena eller den andra strategin. 
Diskussionen mellan Moberg och Lijphart finns publicerad på Mobergs hemsida: 
www.mobergpublications.se 
71 Lijphart, Arend, 1999, s. 185 
72 Lijphart, Arend, 1999, s. 33 
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detta system.73 Lijphart menar att majoritetsdemokratin förutsätter att det 
existerar en pluralism av intressen i samhället, och där inte något enskilt 
intresse dominerar.74 I samhällen som är splittrade är istället samförstånds-
demokratiska arrangemang som maktdelning och minoritetsrepresentation 
lämpligare.75 Lewin argumenterar istället mot samförståndsdemokratin då 
han anser att denna leder till ett elitistiskt och slutet beslutsfattande med ett 
försämrat ansvarsutkrävande som följd. 

I dagens statsvetenskap brukar man ibland skilja mellan tre 
demokratiska teorier eller grunduppfattningar. De brukar benämnas 
valdemokrati, deltagardemokrati samt samtals- eller deliberativ demokrati.76  
Majoritetsdemokratin har stora likheter med valdemokratin. Gemensamt för 
dem är att medborgarnas valhandling uppfattas som det centrala demokra-
tiska instrumentet. Det är genom att rösträtten som medborgarna utövar sitt 
huvudsakliga demokratiska inflytande. Samförståndsdemokratin har istället 
beröringspunkter med deltagardemokratin och samtalsdemokratin. Som 
framgick ovan anför Lijphart ett deltagardemokratiskt färgat argument för de 
samförståndsdemokratiska lösningarna, nämligen att alla som är berörda av 
ett beslut skall ha möjlighet att delta i beslutsfattandet.77 Samtalsdemo-
kratin eller den s.k. deliberativa demokratin betonar vikten av ett öppen och 
fri diskussion som grundläggande i en demokrati. En viktig komponent i 
samtalsdemokratin är att de som deltar i det politiska samtalet så långt som 
möjligt strävar efter enighet eller konsensus. Jag kommer längre fram att 
återkomma till dessa relationer. 
 
Konflikt och samförstånd som beteende eller åsiktsskillnad 
 
Begreppen konflikt och samförstånd utgör indirekt viktiga komponenter i 
Lijpharts modeller. Om man betraktar modellerna utifrån ett konflikt- och 
samförståndsperspektiv så finns dock en otydlighet i dem som hänger 
samman med att begreppen konflikt och samförstånd inte är helt entydiga i 
vardagsspråket. Begreppen kan förutom att avse olika beteenden även avse 
åsikts- eller intresseskillnader. När det t ex frågas om ett politiskt system 
präglas av konflikt eller samförstånd så är det ofta oklart om man frågar 
efter graden av åsiktsskillnader eller graden av samarbete eller 
konfrontation.78  

                                                 
73 Lijphart, Arend 1999, s. 32-33 
74 Lijphart, Arend, 1999, s. 16-17 
75 Lijphart, Arend, 1999, s. 32-33 
76 Se Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen  i Gilljam, Mikael & Hermansson, 
Jörgen (red) Demokratins mekanismer, Liber AB,  Malmö, s. 15-18 
77 Jag kommer att återkomma till kopplingen mellan samförståndsdemokrati och 
deltagardemokrati i kapitel 13 
78 Problemet finns inte bara hos Lijphart utan är relativt vanligt inom 
statsvetenskapen och samhällsdebatten i stort. Den statsvetenskapliga 
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Detta visar sig kanske mest tydligt i begreppet konflikt. I en stor del av 
partiforskningen används begreppet för att beteckna åsikts- eller 
ideologiskillnader.79 Men som framgått kan även avse graden av 
konfliktbeteende i politiken. Dessa behöver inte hänga samman. Konflikt-
beteende kan förekomma i politiken även om åsiktsskillnaderna är små. I 
sådana situationer kan politikerna ägna sig åt att debattera formfrågor, 
framhäva sin egen trovärdighet och förstora upp de små skillnader som 
finns.80  

Sammanblandningen visar sig också i det faktum att begreppen 
konsensus och samarbete inte alltid särskiljs. Konsensus avser ju normalt 
ett tillstånd av endräkt och samstämmiga åsikter medan samarbete avser ett 
gemensamt agerande eller handlande. Ett uttryck för denna sammanbland-
ning är Lewins översättning av Lijpharts ”The Consensus Model of 
Democracy” till ”samarbetsdemokrati”.  Lewins översättning är inte att 
betrakta som felaktig. Problemet ligger snarare i att Lijphart inte skiljer 
strävan efter samarbete respektive strävan efter konsensus.81 Detta faktum 
har gjort att jag valt att översätta modellen med det vagare begreppet 
samförståndsdemokrati som jag uppfattar inkluderar både dessa strävan-
den.  

Man bör dock beakta att det politiska beteendet och graden av 
åsiktsskillnader ofta inte kan särskiljas. Ett viktigt drag av det politiska 
beteendet är att partierna intar olika ideologiska positioner, t ex när ett parti 
rör sig mot mitten för att vinna över marginalväljare.82 Att dra en skarp 
gräns mellan beteende och åsiktsskillnader låter sig därför inte göras. 

                                                                                                                                                         
användningen av begreppen kan jämföras med den ekonomiska respektive 
sociologiska användningen av näraliggande begrepp.  Inom den ekonomiska sfären 
och i den ekonomiska teoribildningen är begreppen konkurrens och samarbete 
centrala. Företag konkurrerar eller samarbetar med varandra i syfte att sälja varor 
eller tjänster på en marknad. Inom sociologin är istället begreppen konflikt och 
konsensus de centrala. Stater, individer eller klasser befinner sig i mer eller mindre 
konfliktfyllda relationer till varandra. Ekonomernas begrepp är främst uttryck för 
olika slags beteenden medan sociologernas begrepp uttrycker graden av 
åsiktsskillnader eller andra klyvnader i samhället. Mitt intryck är att begreppen i 
den statsvetenskapliga och politiska diskussionen omväxlande används i den mer 
ekonomiska respektive den mer sociologiska betydelsen. 
79 Se t ex: Oskarsson, Henrik, 1998, Den svenska partirymden. Väljarnas 
uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet. 
80 Mitt intryck av mycket partiforskning som gjorts i Anthony Downs efterföljd är att 
man utgår från att partierna konkurrerar genom att förflytta sig ideologiskt eller 
ändra åsikt i sakpolitiska frågor. Detta är inget orimligt antagande men jag tror det 
finns andra sätt för partierna att konkurrera. 
81 Som jag kommer att återkomma till längre fram har Lijphart och Lewin olika sätt 
att motivera modellen, vilket antyder att översättningen även återspeglar olika 
versioner av modellen 
82 Se t ex Downs, Anthony, 1957, An Economic theory of democracy Addison-Wesley 
Publishing, Boston 
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Samtidigt bör inte politiskt beteende och politiska åsiktsskillnader 
sammanblandas helt eftersom de inte behöver följas åt. Det kan också finnas 
ett samband mellan åsiktsskillnader och beteende. Det är lättare att 
samarbeta om man tycker ungefär lika och ett omfattande samarbete kan 
leda till att politiska aktörer åsiktsmässigt närmar sig varandra. Men 
samarbetet kan även ta sig uttryck i kompromissen eller kohandeln som inte 
innebär att parternas åsikter påverkas. Samarbete är förenligt med stora 
åsiktsskillnader. De två konfliktdimensionerna illustreras i figur 1: 

 
 

Figur 3.1: Konflikt och samförstånd som beteende respektive grad av åsiktsskillnad 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare en distinktion kan göras nämligen mellan åsikts- och 
intresseskillnader. Med intresseskillnader avses då mer grundläggande och 
djupgående skillnader mellan grupper i samhället och mellan politiska 
partier. Dessa behöver inte nödvändigtvis manifesteras i de program som de 
politiska aktörerna driver i valrörelser eller internt i den kommunala 
politiken.83 Intresseskillnader utgör då mer grundläggande och mer trögrör-
liga konflikter än de som åsiktsskillnaderna representerar. Ett parti kan t ex 
förändra sitt partiprogram och därmed förändra graden av åsiktsskillnad i 
det politiska systemet utan att de mer grundläggande intresseskillnaderna 
påverkas.   

                                                 
83 Jag vill tacka Henry Bäck för att ha uppmärksammat mig på denna distinktion. 
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Jag kommer dock i denna avhandling främst tala om åsiktsskillnader 
och mindre om intresseskillnader. Det främsta skälet är metodologiskt. De 
valda metoderna medger inte att intresseskillnader mäts. Jag kommer dock 
att återkomma till distinktionen mellan åsikts- och intresseskillnader när 
utvecklingen av den kommunala politiken diskuteras i kapitel 12. 
 
Olika varianter av majoritets- och samförståndsdemokrati 

  
Med distinktionen mellan beteende- och åsiktsskillnad som bakgrund kan 
en förfining eller utveckling av Lijpharts modeller göras. De två modellerna 
är förenliga med, eller inrymmer, olika demokratiska tankesätt som inte 
alltid särskiljs. I den ena tolkningen av modellerna förutsätts de inbegripa 
tydliga eller stora åsiktsskillnader mellan de politiska aktörerna medan den 
andra tolkningen inte förutsätter detta. Jag skall nedan redogöra för dessa 
positioner.  

Majoritetsdemokratin kan, som sagt, uppfattas som en betoning av 
valhandlingens och ansvarsutkrävandets centrala betydelse i demokratin. 
Ansvarsutkrävande kräver att det finns alternativ men det är mer oklart om 
den fordrar att alternativen präglas av tydliga åsiktsskillnader. Man kan här 
kan tänka sig två positioner, som jag valt att benämna konkurrensdemokrati 
respektive klassisk partidemokrati. Den förstnämnda utgår från att 
ansvarsutkrävandet inte fordrar stora eller tydliga åsiktsskillnader mellan de 
politiska företrädarna. I denna demokratiform betonas istället vikten av ett 
tydligt ledarskap och en aktiv oppositionspolitik. Det skall vara tydligt vem 
som är ansvarig för en given politik och om medborgarna är missnöjda så 
skall ledarskapet kunna bytas ut. Oppositionens funktion är främst att 
utgöra ett alternativt ledarskap. Denna uppfattning brukar ofta förknippas 
med den Österrikiske tänkaren Joseph Schumpeter och benämnas då som 
”elitdemokrati”. Schumpeter ansåg att demokratin skulle uppfattas som en 
politisk metod att med vissa intervall välja lämpliga ledarlag.84  

Den andra versionen av majoritetsdemokrati betonar istället vikten av 
tydliga och klara åsiktsskillnader mellan de politiska alternativen. 
Medborgarna skall genom valhandlingen inte bara kunna uttrycka vilket 
ledarskap hon eller han önskar sig utan även vilken politik som detta 
ledarskap skall verka för. Eftersom det normalt är partierna som har 
uppgiften att uttrycka åsikts-, och intresseskillnader i politiken har jag valt 
att benämna denna position för klassisk partidemokrati. Anledningen till att 
positionen betecknas som ”klassisk” är för att betona att det inte är frågan 
om vilken partidemokrati som helst, även konkurrensdemokratin kan ta sig 
uttryck i en partidemokrati. I konkurrensdemokratin är dock partierna mer 

                                                 
84 Se Held, David, 1997,  Demokratimodeller - Från klassisk demokrati till 
demokratisk autonomi, andra upplagan, Daidalos, Göteborg,  s. 234 
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att betrakta som varumärken.85 Ett skäl till att välja benämningen 
”partidemokrati” är att detta går tillbaka på ordet ”partis” etymologiska rötter 
som kommer från det latinska pars som också finns i termen partikulär.86  

Samförståndsdemokratin inrymmer en liknande skiljelinje och här har 
demokratiuppfattningarna givits benämningarna konsensusdemokrati och 
kompromissdemokrati. Den förstnämnda förutsätter, likt konkurrensdemo-
kratin, inte att de politiska företrädarna uttrycker tydliga åsiktsskillnader. 
De politiska företrädarnas uppgift är istället att beakta alla relevanta 
intressen och sträva efter den bästa möjliga lösningen eller åtminstone en 
lösning som så många som möjligt godtar. Konsensusdemokratin kan ta sig 
flera väldigt olika utformningar. En elitistisk variant är att beslut 
”avpolitiseras” och delegeras till särkskilt betrodda personer eller experter. 
Dessa experter antas veta vad som är bäst.  En helt annan form av 
konsensussträvan uttrycks inom samtalsdemokratin som nämndes 
tidigare.87 Denna demokratiuppfattning går ut på att den politiska 
diskussionen eller samtalet under de rätta betingelserna leder till en ökad 
grad av konsensus.88 I ett samtalsdemokratiskt tänkande är det därför 
naturligt att politikerna, i strävan efter konsensus, ägnar sig åt åsikts- eller 
opinionsbildning. Trots de stora olikheterna mellan dem så vilar de båda på 

                                                 
85 Precis som olika tandkrämsmärken med nästan samma innehåll kan konkurrera 
så kan partier i konkurrensdemokratin konkurrera utan åsiktsskillnader. 
86 Bäck, Henry, 2003, The Partified City – Elite Political Culture in Sweden´s Two 
Biggest Cities, Working Papers 2003:6, School of Public Administration, Göteborg 
university, s. 12. Enligt denna tolkning är termen ”parti” kopplad till åsikts- och 
intresseskillnader i samhället vilket också ger en förklaring till att partibildning och 
partipolitisering ofta associeras med konflikter och konfliktlinjer. 
87 Den kända samhällsfilosofen Jürgen Habermas som kanske är mest förknippad 
med samtalsdemokratin eller den deliberativa demokratiteorin verkar trycka mer på 
konsensuskravet än andra samtalsteoretiker, se Benhabib, Seyla (ed), 1996, 
Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, New Jersey s. 
85-86 
88 Betoningen av konsensus varierar dock inom den delibrativa teoribildningen men 
det finns i större eller mindre utsträckning hos de flesta som förfäktar idéerna. 
Habermas verkar trycka mer på konsensuskravet än t ex Benhabib. En 
grundläggande idé som ligger i linje med denna konsensussträvan är att deltagarna 
i det politiska samtalet bör framlägga argument som skulle kunna accepteras av 
alla. Man kan även finna likheter i de teoretiska utgångspunkterna mellan ledande 
samtalsdemokraters teorier och Lijpharts samförståndsdemokrati. Seyla Benhabib, 
skriver t. ex: ”The basic ideas behind this model is that only those norms (i.e., 
general rules of action and institutional arrangements) can be said to be valid (i.e., 
morally binding), which would be agreed to by all those affected by their 
consequences, if such agreement was reach as a consequence of process of 
deliberation that had the following features:…” Därefter följer ett antal villkor för 
hur en sådan delibrativ process skall vara ordnad. Både samförståndsdemokratin i 
Lijpharts tappning och den samtalsdemokratin i Benhabibs tappning innebär alltså 
att särskild hänsyn bör tas till människor som är berörda av ett beslut eller en 
speciell norm. , (Jämför med Lijpharts citat av Arthur Lewis ovan)  Se Benhabib, 
Seyla, 1996, s. 70 
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en föreställning om att det existerar ett ”allmänna bästa” d.v.s. en objektiv 
uppfattning om vad som är rätt och riktigt i politiken.  

Kompromissdemokratins utgångspunkt är istället att de politiska 
besluten skall avspegla åsiktsskillnader och intressen bland medborgarna. 
Politikernas uppgift är att utifrån dessa åsiktsskillnader finna kompromisser 
som gör att så mångas åsikter eller intressen som möjligt beaktas. Till 
skillnad från konsensusdemokratin saknar kompromissdemokratin en idé 
om det ”allmänna bästa”. Det enda som finns är ett antal åsikter eller 
intressen som skall vägas samman. Kompromissdemokratins idé om 
avspegling är relativt vanlig i den statsvetenskapliga litteraturen.89 

Dessa skiljelinjer kan kanske uppfattas som ”akademiska” till sin natur 
och i många praktiska situationer är det svårt att skilja mellan t ex en 
strävan efter konsensus eller en strävan efter kompromiss. Det finns dock 
två skäl varför det är intressant att trots detta skilja dem åt. Det ena är att 
det har betydelse för om vi uppfattar konflikter respektive samförstånd som 
eftersträvansvärda i politiken. Om konflikter i ett politiskt system är bra eller 
dåliga kan bero på vad de är ett uttryck för. Om vi ansluter oss till den är 
klassiska partidemokratin skulle vi tycka att konflikterna är bra om de gör 
skillnaderna mellan de politiska alternativen tydligare och därmed gör 
valhandlingen effektivare. Om konflikterna istället endast beror på 
partiernas behov av att hävda sig i den partipolitiska konkurrensen och inte 
återspeglar åsikts- eller intresseskillnader blir bedömningen en annan.90  
Om åsiktsskillnaderna minskar riskerar den politiska tydligheten även att 
minska och ansvarsutkrävandet kan uppfattas som mer formellt än reellt. 
Ett exempel på detta kan vara den amerikanska politiken där skillnaderna 
                                                 
89 Lars Strömberg och Jörgen Westerståhls idé om ”folkviljans förverkligande” andas 
t ex en sådan avspeglingstanke. För att uppnå folkviljans förverkligande är enligt 
Strömberg och Westerståhl ”åsiktsrepresentativitet” det kanske viktigaste s.k. 
teknikvärdet. Åsiktsrepresentativitet innebär att fullmäktigeledamöternas åsikter 
avspeglar medborgarnas åsikter. Strömberg och Westerståhl vänder sig också mot 
en ensidig betoning av valhandlingen som demokratiskt instrument, de skriver: 
"Med detta synsätt sammanhänger att man inte är beredd att nöja sig med idén att 
demokratin i sin representativa form enbart består i att de politiska beslutsfattarna 
väljs av folket och att ansvar för deras beslut kan utkrävas vid nästa val.”  Det 
innebär dock inte att dom enkelt kan karakteriseras som kompromissdemokrater 
eftersom dom inte argumenterar för kompromisser eller samarbete som politisk 
metod. Istället verkar de anta att avspeglingen bäst sker genom de politiska 
partiernas kanalisering av åsikter och intressen. Se Strömberg och Westerståhl, De 
nya kommunerna – En sammanfattning av den kommunaldemokratiska 
forskningsgruppens undersökningar, Liber förlag, Stockholm s. 27-30 och s. 127 
Jämf. Sanne, 2001, s. 194-198 
90 Ett annat skäl till att skilja konkurrensdemokratin från den klassiska 
partidemokratin är att den ena inte behöver leda till den andra. Jag tror vissa som 
pläderar för majoritetsdemokratiska lösningar uppfattar att ökad politisk 
konkurrens automatiskt leder till tydligare politiska alternativ. Detta är långt ifrån 
självklart. Hög konkurrens kan även leda till minskade åsiktsskillnader mellan de 
ledande partierna då de tvingas söka stöd inom gruppen mittenväljare.  
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mellan de ledande partierna ofta uppfattas som liten trots en intensiv 
konkurrens mellan partierna.  

Om samförståndet ökar kan vår bedömning av om detta är bra bero på 
om det främst är ett uttryck för kompromisser eller strävan efter konsensus. 
Utifrån ett kompromissdemokratiskt perspektiv kan vi tycka att det är bra 
om politiker samarbetar men dåligt om åsiktsskillnaderna mellan de 
politiska aktörerna blir otydligare. Ett sådant samförstånd kan leda till att 
klyftan mellan medborgarna och deras politiska representanter ökar. Utifrån 
ett konsensusperspektiv är samförstånd bra om det är ett resultat av en 
strävan mot det gemensamma bästa. Om det istället tar sig uttryck i 
urvattnade kompromisser så kan samförståndet tvärtom vara till skada. En 
kompromiss kan mycket väl vara sämre än vart och ett av de ursprungliga 
förslagen. 

Det andra skälet till att hålla isär de olika positionerna är att de ger 
uttryck för ganska olika politikerroller eller s.k. representationsstilar. En i 
forskningslitteraturen mycket vanlig skillnad som brukar göras är den 
mellan det s.k. bundna och obundna mandaten. Dessa stilar handlar om 
relationen mellan de politiska aktörerna och medborgarna. Det obundna 
mandatet innebär att politikerna bör agera likt en förtroendeman som efter 
eget omdöme fattar beslut. Politikerna är alltså inte bundna av medborgarna 
att driva en särskild sorts politik. Det bundna mandatet kännetecknas 
istället av att politikerna uppfattas ha en sådan skyldighet att driva 
särskilda ståndpunkter eller intressen.91  

Det är tydligt att både den klassiska partidemokratin och kompromiss-
demokratin föreskriver ett bundet mandat eftersom den politiska represen-
tanten skall företräda särskilda åsikter eller intressen. Konsensusdemo-
kratin förutsätter ett öppet mandat eftersom en strävan mot det allmänna 
bästa förutsätter att ingen part på förhand har låst sig vid vissa 
uppfattningar. Även konkurrensdemokratin verkar innehålla en sådan 
politisk hållning eftersom åsikts- och intresseskillnader inte utgör ett viktigt 
drag i modellen.  

Med hjälp av skiljelinjen mellan det bundna och det obundna mandatet 
kan därför de olika demokratipositionerna ordnas på det sätt som 
illustrerats i figur 3.1 
 

                                                 
91 Se t ex Wallin, Gunnar & Bäck, Henry & Tabor, Merrik, Kommunalpolitikerna - 
rekrytering - arbetsförhållanden- funktioner, DsKn 1981:18, s. 523.   
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Tabell  3.1: Olika varianter av majoritets- och samförståndsdemokrati   
 
 

  Bundet mandat Obundet mandat 

Majoritetsdemokrati      
(betoning på majoritetens vilja) 

Klassisk partidemokrati: 
Strävan efter att politiska aktörer 
skall uttrycka tydliga åsikts- eller 
intresseskillnader, vilket 
lämpligen sker genom 
partibildning.                                

Konkurrensdemokrati: Strävan 
efter ett tydligt ledarskap och en 
tydlig opposition genom politisk 
konkurrens.                       

Samförståndsdemokrati               
(betoning på allas vilja) 

Kompromissdemokrati: 
Strävan efter avspegling mellan 
fattade beslut och 
medborgarnas åsikter genom 
kompromisser och samarbete.    

Konsensusdemokrati: Strävan 
efter konsensus eller endräkt 
antingen genom expertstyre 
eller genom samtal och 
diskussion.                        

 
 

3.2 Forskning om majoritets- och samförståndsdemokrati i 
kommunalpolitiken  
 
 
Någon forskning som tagit ett helhetsgrepp om kommunalpolitiken och 
bedömt graden av  majoritets- respektive samförståndsdemokrati finns inte 
men utifrån den forskning som finns så kan man teckna en bild av 
utvecklingen utifrån ett sådant perspektiv. Kortfattat kan man säga att 
forskningen beskriver kommunalpolitiken som mer samförståndsdemo-
kratiskt till sin karaktär fram till 1950- till 1960 talet. Under 1960- och 
1970-talen sker en partipolitisering som innebar ett mer konfliktorienterat 
och majoritetsdemokratiskt arbetssätt växer fram i kommunerna. Jag skall 
nedan beskriva utvecklingen och de faktorer som brukar lyftas fram som 
förklaringar till utvecklingen.  
 
Det historiska samförståndet 
 
I många studier av kommunalpolitik betonas ofta dess samförstånds-
demokratiska rötter.  Kommunalpolitiken präglades, åtminstone tidigare 
enligt denna bild, av en strävan efter samförstånd och relativt små 
ideologiska skillnader. Ett konkret uttryck för detta historiska samförstånds-
arv är det kommunala samlingsstyret i styrelser och nämnder. Historiken 
Kjell Östberg hävdar i en studie om kommunalpolitiken före andra världs-
kriget att den inte endast präglades av samförstånd utan även bidrog till det 
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svenska samförståndet. Kommunalpolitiken erbjöd, enligt Östberg, former 
för ett lugnt och fredligt samarbete mellan klasser och intressegrupper. Den 
tränade hundratusentals medborgare i ett politiskt arbete.92 

Ett annat uttryck för detta samförståndsarv är den fritidspolitiker-
ideologi statsvetaren Marika Sannes tecknar och som nämndes i kapitel 1. 
Fritidspolitikernas tankesätt präglas av en ideologi som betonar en strävan 
efter konsensus genom samtal och diskussion och en föreställning om att ett 
”allmänna-bästa" existerar. Sanne menar att kommunalpolitiken har ett 
historiskt arv i en mer konservativ allmänna-bästa ideologi. När kommunal-
politiken demokratiserades och arbetarrörelsen intog de kommunala 
beslutsarenorna i början av 1900-talet övertog man och omformade denna 
ideologi i en mer demokratisk riktning.93 Den allmänna-bästa ideologi som 
Sanne tecknar liknar äldre tiders mer konservativa tänkande men 
betoningen på diskussion och samtal i fritidspolitikerideologin gör att den 
enligt Sanne skiljer sig från äldre tiders mer elitiska och icke-offentliga 
beslutsideal. 94  

En annan förklaring till att samförståndet eller den låga graden av 
konflikt präglat kommunalpolitiken är att det passat in i föreställningen om 
kommunerna som ”servicedemokratier” som utvecklats under efterkrigs-
tiden.95 Statsvetaren Urban Strandberg menar att föreställningen om 
kommunernas roll som välfärdsadministratörer är en ideologisk föreställning 
som kännetecknat, särskilt, socialdemokratins syn på kommunerna. 
Föreställning har sedan spritt sig till övriga partier.96 I linje med denna 
tolkning har kommunalpolitiken uppfattats handha ”opolitiska” frågor eller 
frågor om att administrera välfärdstjänster som redan beslutats på nationell 
nivå.  

En annan förklaring till det kommunala samförståndet är 
institutionellt.97  Det permanenta samlingsstyret i kommunstyrelsen och i 

                                                 
92 Östberg, Kjell, 1996, Kommunerna och den svenska modellen – Socialdemokratin 
och kommunalpolitiken fram till andra världskriget, Symposion, Stockholm, s. 257  
93 Sanne, Marika, 2001,  s. 218-222 
94 Sanne, Marika, 2001, s.  211-218. 
95 Begreppet myntades redan på 50-talet av Jörgen Westerståhl, se Johansson, 
Folke & Nilsson, Lennart & Strömberg, Lars, 2001, Kommunal demokrati under fyra 
decennier. Liber Malmö 2001, s. 204 
96 Strandberg, Urban, 1998, Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994, 
Gidlunds Förlag Hedemora, s. 370-376 
97 I dagens samhällsvetenskap finns en mycket omfattande litteratur och debatt om 
institutionsbegreppet.  I debatten kan man kan grovt urskilja två huvudlinjer, dels 
en som menar att institutioner bör betraktas som yttre restriktioner som påverkar 
individer genom att bestraffa eller gynna ett visst beteende. Dels en som menar att 
institutioner ger uttryck för normer och föreställningar och påverkar aktörerna 
genom att förändra deras föreställningar eller önskningar. Av olika skäl tror jag det 
är bättre att betrakta institutioner på det förstnämnda sättet, d.v.s. som yttre 
restriktioner som främst påverkar beteendet. Den senare formen av s.k.  sociologisk 
nyinstitutionell teori tenderar att lägga in för mycket i institutionsbegreppet. När 
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nämnderna har gjort att oppositionen i ett tidigt beredningsskede får tillfälle 
att påverka politikens utformning. På så sätt kan lösningar sys ihop som alla 
parter kan acceptera. En strukturell förklaring är den i många kommuner 
låga massmediala exponeringen. En annan förklaring av strukturell natur är 
att kommunalvalet i mer eller mindre stor utsträckning påverkas av 
riksdagsvalet. De strukturella faktorerna gör att man kan anta att 
”konkurrenstrycket” varit och är lågt i kommunalpolitiken och att intresset 
för en mer utåtriktad och konfrontativ politik därmed är litet. 
 
Partipolitiseringen under efterkrigstiden 
 
Bilden av kommunalpolitiken som samförståndsorienterad har, under 
efterkrigstiden förändrats eller förskjutits i en konfliktorienterad och mer 
majoritetsdemokratisk riktning. Under dessa decennier genomfördes flera 
stora forskningsprogram som studerade de stora kommunsammanlägg-
ningarna under tidsperioden. Lars Strömberg och Jörgen Westerståhl som 
sammanfattade forskningsprogrammen skriver att situationen i kommuner-
na i början av 1980 talet i många avseenden är en annan än den var i mitten 
av 1960-talet då det fortfarande vilade en stilla frid över kommunalpolitiken.  

Strömberg och Westerståhl använder begreppet partipolitisering som 
samlingsbeteckning utvecklingen. Enligt Strömberg och Westerståhl har 
detta, bland annat, inneburit att partierna vid mätningen i slutet av 1970-
talet till skillnad från i mitten av 1960-talet bedrev kommunala 
valkampanjer och antog kommunala handlingsprogram. Det tog sig också 
uttryck i att beslut i kommunernas fullmäktige i större utsträckning 
förankrades i partiorganisationerna. Politiken blev också betydligt mer 
blockuppdelad. Ett tydligt uttryck för denna utveckling vara att 
nämndsordförande samt ordförande i kommunstyrelsen i allt högre grad 
utsågs av fullmäktiges majoritet. Det införs därmed ett s.k. ”begränsat 
majoritetsstyre”. Tidigare var det vanligt att även minoritetspartiernas 
politiker kunde bli ordförande i nämnderna. 98 

Strömberg och Westerståhl kopplar också samman denna 
partipolitisering med ett mer konfliktorienterat politiskt arbetssätt. I 
forskningsgruppens undersökningar kunde det konstateras att 
konfliktbeteende och de upplevda åsiktsskillnaderna ökat över tid. De 
mätningarna som genomfördes utformades på olika sätt. Ett sätt var att i 

                                                                                                                                                         
normativa och ideologiska faktorer sammanfogas med ett traditionellt 
institutionsbegrepp blir det svårare att reda ut vad som beror på vad och risken för 
cirkulära resonemang ökar därmed. För mer om nyinstitutionalism se: Peters, B 
Guy, 1999, Institutional theory in political science : the "new institutionalism" Pinter, 
London  
98 Se Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen (red), 1983, De nya kommunerna – En 
sammanfattning av den kommunaldemokratiska forskningsgruppens 
undersökningar, Liber förlag , Stockholm, s. 286-292 
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protokoll räkna s.k. konfliktmarkeringar i det kommunala beslutsfattandet. 
Med konfliktmarkering avses alternativa yrkanden, reservationer, voteringar 
mm. Denna typ av mätning genomfördes i mitten av 60-talet, i slutet av 70- 
och i början av 80-talet.99 Ett annat sätt var att mäta subjektiva 
bedömningar av partipolitiska skillnader. Sådana mätningar genomfördes i 
slutet av 60 och 70-talet. 100  Henry Bäck genomförde också en liknande 
mätning i början av 90-talet.101  

Frekvensen av konfliktmarkeringar i fullmäktigeförsamlingar ökade 
markant mellan mätning 1967 och den 1977.  Antalet ärenden där det 
förekom alternativa yrkanden ökade från 6 % till 22 %.102 Även den 
genomsnittliga subjektiva bedömningen av avståndet mellan partierna ökade 
mellan mätningar från 1968, 1979 och 1993.103 Den största ökningen 
förefaller ha inträffat mellan 1968 och 1979. I dessa mätningar ombads 
respondenterna ange hur ofta eller sällan det egna partiet intog samma 
ståndpunkt som vart och ett av de övriga partierna i fullmäktige.104 En tredje 
typ av mätning gjordes i slutet av 70-talet mätte de upplevda parti-
skillnaderna bland partiföreträdare i lokalorganisationen.105 Något som kan 
noteras är att mätningarna av antalet konfliktmarkeringar inte sammanfaller 
inte med de av lokala partiföreträdares upplevda partiskillnader.106 Detta 
kan möjligtvis förklaras av skillnaden mellan konflikt som beteende och 
konflikt som åsiktsskillnad som redogjordes för i avsitt 3.1. En möjlig 
tolkning är att det ökade antalet konfliktmarkeringarna, i första hand, är ett 

                                                 
99 Se Myhlback, Lennart, 1969, Det formella beslutsfattandet i primärkommunerna, 
Kommunalforskningsgruppens avhandlingsserie nr 12, Uppsala. Johansson, Leif & 
Schmidt, Stephan, 1979, Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 
Meddelande 1979:3. Schmidt, Stephan, 1981, De valdas val – Kommunal 
beslutsstruktur och beslutsprocess, Rapport 10 från kommunaldemokratiska 
forskningsgruppen, Ds Kn 1981:23 
100 Se Strömberg, L, 1974, Väljare och valda. En studie av den representativa 
demokratin i kommunerna, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, 
Gidlund, Gullan & Gidlund Jan Erik, 1981, Ty riket är ditt och makten – De politiska 
partiernas roll i svenska kommuner, Ds Kn 1981:15, Wallin, Gunnar & Bäck, Henry 
& Tabor, Merrik, 1981, Kommunalpolitikerna. Rekrytering – Arbetsförhållanden – 
Funktioner, Ds Kn 1981: 17-18,  
101 Bäck, Henry, 2000, s. 88-89 
102 Johansson, Leif & Schmidt, Stephan, 1979, Konflikter i kommunalpolitiken, 
Lunds universitet, statsvetenskapliga institutionen, meddelande 1979:3,  s. 7 
103 Bäck, Henry, 2000, s. 88 
104 Ovan nämnda mätningar är med varandra relativt överensstämmande, dvs. 
graden av konfliktärenden i fullmäktige ökar med den av fullmäktigeledamöter 
upplevda bedömningen 
105 Gidlund, Gullan & Gidlund Janerik, 1981, Ty riket är ditt och makten – De 
politiska partiernas roll i svenska kommuner De frågeformuleringar Gidlund & 
Gidlund använde var också annorlunda jämfört med de andra undersökningarna. 
De bad respondenterna uppskatta de partipolitiska skillnaderna i kommunal-
politiken allmänt med hjälp av svaren: Ingen, Vissa, Stora och Mycket stora 
106 Gidlund, Gullan & Gidlund Janerik, 1981, s. 105-107 
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uttryck för ett mer konfliktorienterat beteende medan de lokala 
partiföreträdarnas bedömningar bättre avspeglar åsiktsskillnaderna mellan 
partierna.107 

Vad kan då förklara utvecklingen mot en mer partipolitiserad och 
konfliktorienterad politik under efterkrigstiden? Till institutionella eller 
strukturella förklaringar kan räknas de stora kommunsammanläggningarna 
mellan 1952-74 som gjorde att antalet förtroendemän minskade kraftigt. Ett 
relativt tydligt samband som påvisas i de tidigare nämnda mätningarna är 
att konfliktnivån och storleken på kommunen är korrelerade, dvs. ju större 
kommun desto större sannolikhet för en hög konfliktnivå. Detta gäller såväl 
graden av konfliktmarkeringar i fullmäktige som lokala partiföreträdares 
bedömning av partiskillnader.108 Mellan mätningarna 1966 och 1979 
förefaller dock en betydande utjämning mellan olika kommuntyper ha 
skett.109  

 En ideologisk förklaring till partipolitiseringen är att den var ett 
resultat av en medveten politisk strategi. Efter kommunsammanlägg-
ningarna skulle partierna i de allt större kommunerna fungera som en länk 
mellan medborgarna och kommunen, en uppgift som i de mindre 
kommunerna fungerade genom personliga kontakter mellan förtroendevalda 
och medborgare. 110 Rent praktiskt innebar detta att partistöd infördes. 
Under 60-talet infördes först ett statligt partistöd (1965) och sedan ett 
kommunalt och landstingskommunalt stöd (1969). Anslaget höjdes sedan 
kontinuerligt under 1970-talet. Statsvetarna Gullan och Janerik Gidlund 
skriver att det kommunala partistödet hade till syfte att stärka de politiska 
partierna i deras arbete att öka medborgarnas information om kommunala 
frågor. De visar också att partistödet innebar att den partipolitiska 
informationen och partiernas administrativa stöd ökade.111  
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man hävda att den utvecklingen som sker under 
efterkrigstiden kan uppfattas som en övergång från ett mer samförstånds-

                                                 
107 Gidlund & Gidlund skiljer inte dessa åt och betraktar t ex konfliktmarkeringar 
och åsiktsskillnader som två indikatorer på partipolitisk konkurrens. Gidlund, 
Gullan & Gidlund Janerik, 1981, s. 105. 
108 Johansson, Leif & Schmidt, Stephan, 1979, s. 9, Gidlund, Gullan & Gidlund 
Janerik, 1981, s. 110. 
109 Detta gäller åtminstone partiföreträdarnas allmänna bedömningar av de 
partipolitiska skillnaderna. Någon sådan jämförelse har inte gjorts vad gäller 
konfliktmarkeringar i fullmäktige. Gidlund, Gullan & Gidlund Janerik, 1981, s. 
110.  
110 se Bäck 2003, s. 97 
111 Vidare menar författarna att det är sannolikt att stödet medfört att den centrala 
partiorganisationen stärkts i förhållande till lokalavdelningar inom partierna, Se: 
Gidlund & Gidlund, 158-193 
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demokratiskt- till ett mer majoritetsdemokratiskt arbetssätt. Den 
partipolitisering som den kommunaldemokratiska forskningsgruppen 
konstaterar har flera gemensamma nämnare med Lijpharts majoritets-
demokrati. Den höjda konfliktnivån är en sådan och övergången till ett 
begränsat majoritetsstyre där majoritetspartierna intar ordförandeposterna i 
styrelsen och i nämnderna är en annan. Det senare kan betraktas som en 
politisk samordning där den politiska makten koncentreras till 
majoritetspartierna. Som framgick i avsnitt 3.1 var maktkoncentration ett 
kännetecken för den majoritetsdemokratiska modellen.    

Avslutningsvis kan man fråga sig om kommunalpolitiken idag är att 
beteckna som huvudsakligen majoritets- eller samförståndsinriktad. I 
dagens forskningslitteratur finns ingen tydlig bild av detta beroende på att 
relativt lite forskning har genomförts på området den senaste 10-20 års 
perioden. Även om alla inser att kommunalpolitiken förändrats under 
efterkrigstiden finns ofta en bild av att det kommunala samförståndsidealet, 
i någon utsträckning, fortfarande lever kvar.  Jag kommer att återkomma till 
denna fråga och närmare diskutera utvecklingen under den senaste 20-års 
perioden efter det att resultatet av undersökningen presenterats i kapitel 12. 

 

3.3 Slutsatser 
 
Om att mäta graden av majoritets och samförståndsdemokrati i 
kommunalpolitiken 
 
För att kunna tillämpa Lijpharts modeller i ett kommunalt sammanhang 
måste en omarbetning ske. Som jag nämnde i inledningen av detta kapitel så 
kommer Lijpharts modeller att betraktas utifrån ett beteendeperspektiv. Ett 
viktigt skäl till detta är att det gör det möjligt att undersöka förändringar av 
den politiska praktiken oberoende av eventuella institutionella förändringar. 
Detta är nödvändigt eftersom de kommuner som avses att studeras ur en 
institutionell synvinkel inte nämnvärt skiljer sig åt. 

Utifrån Lijpharts modeller och den tidigare forskningen är det möjligt 
att härleda två delvis sammankopplade beteendeaspekter som kan knytas 
till den majoritets- respektive samförståndsdemokratiska modellen.   

Det ena är graden av konflikt eller samförstånd mellan de politiska 
aktörerna. Den majoritetsdemokratiska modellen är som framgått 
förknippad med ett mer konfliktfyllt eller konfrontativt politiskt beteende. I 
den samförståndsorienterade modellen förutsätts de politiska aktörerna 
istället söka samförstånd. En hög konfliktnivå tyder på en mer 
majoritetsdemokratisk praktik och en låg på en mer samförstånds-
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demokratisk sådan.112 Konflikt betraktad som åsikts- eller intresseskillnad 
kan dock variera och man kan som utvecklades i avsnitt 3.1 tänka sig att 
demokratimodellerna är förenliga med både en stora och små åsikts- och 
intresseskillnader.   

Den andra beteendeaspekten är graden av politisk samordning eller 
centralisering. Som framgick så utgör graden av maktkoncentration 
respektive maktdelning en viktig aspekt av Lijpharts modeller. Om det inom 
en kommun sker en stark samordning eller centralisering av politisk makt 
kan det tolkas som att kommunen rört sig i en majoritetsdemokratisk 
riktning. Den partipolitisering av kommunalpolitiken som inträffar under 
efterkrigstiden har tydliga drag av ökad politisk samordning, bland annat 
genom en tydligare blockpolitik. Har utvecklingen istället gått i motsatt 
riktning kan det utgöra en indikation på att utvecklingen rört sig i en 
samförståndsdemokratisk riktning.  

En hård samordning är problematiskt utifrån en samförståndsdemo-
kratisk eller konsensusinriktad uppfattning om politik. Denna uppfattning 
bygger ju på att politikerna i dialog söker gemensamma lösningar över parti- 
och blockgränser. Om det skett en tydlig samordning inom partierna eller 
inom blocken så försvåras eller omöjliggörs sådana strävanden särskilt om 
samordningen är att betrakta som toppstyrd inom partierna. I kommunerna 
brukar nämnderna ofta betraktas som mer samförståndsorienterade. Om det 
sker en samordning av politiken centralt är det rimligt att tro att detta 
försvårar för nämndspolitikerna att sträva efter gemensamma lösningar över 
parti- och blockgränserna. Nämndspolitikens eventuella förändring kan 
därför utnyttjas som en indikation på om politiken har utvecklats i den ena 
eller andra riktningen. Hur konflikt och samförstånd respektive politisk 
samordning och centralisering skall mätas rent praktiskt kommer jag att 
återkomma till detta studeras i kapitel 9 och 10. 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

                                                 
112 Ett ”äkta” samförstånd kräver dock mer än bara få konfliktmarkeringar. Få 
konfliktmarkeringar kan t ex vara ett tecken på att majoritetssidan dominerar och 
att oppositionen inte finner det lönt att opponera sig.  
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4 Undersökning och metod  
  
För att studera relationen mellan reformverksamheten och det politiska 
arbetets förändring har fyra kommuner studerats och jämförts, Nacka, 
Tyresö, Sundbyberg och Nynäshamn. Jag skall i detta kapitel redovisa hur 
undersökningen är genomförd och vilka vägval som ligger bakom studiens 
utformning. I avsnitt 4.1 beskrivs den modell som ligger till grund för 
undersökningen och som även  organiserar de kommande kapitlen. Den 
jämförande metod som använts beskrivs närmare i avsnitt 4.2 Varför just de 
fyra utvalda kommunerna har valts utvecklas i avsnitt 4.3. I avsnitt 4.4 följer 
en redogörelse för det material och de källor som har använts i studien.  
 
 

4.1 Undersökningsmodell och avhandlingens disposition 
 
Avhandlingens syfte är som sagt att studera sambandet eller påverkans-
relationen mellan reformverksamhetens och det politiska beteendet eller 
arbetet utifrån en majoritets- och samförståndsdemokratisk utgångspunkt.  
Som framgick av inledningen så är det en bestämd aspekt av reformverk-
samheten som kommer att stå i förgrunden, nämligen den förändrade 
politiska styrningen eller politikerrollen som är associerade med reformerna. 
Sambandsanalysen kan därför delas upp i två led. Detta har illustrerats i 
figur 4.1. Den förändrade styrningen eller politikerrollen utgör en 
mellanliggande variabel i undersökningen.  
 

Figur 4.1: Modell för undersökningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökningen kan därför delas in tre kartläggningsdelar och två 
sambandsanalyser. Kartläggningsdelarna har i figur 4.1 illustrerats i form av 
tre boxar och sambandsanalysen i form av pilar. När det gäller sambands-
analysen utgör dock relationen mellan det politiska arbetet ur ett 
styrningsperspektiv och arbetet ur ett majoritets- och samförståndsdemo-
kratiskt perspektiv avhandlingens huvudfokus (pilen mellan 2 och 3). Det är 

1) Reform-
verksamheten, 
management- 
och marknads-
orienterade 
reformer.  
(Kap. 5) 

2) Den politiska 
arbetet utifrån ett 
styrnings-
perspektiv.  
(Kap. 6 och 7) 

3) Det politiska 
arbetets förändring 
utifrån ett majoritets- 
respektive 
samförstånds-
demokratiskt 
perspektiv. 
(Kap. 9 och 10) 

(Kap. 8) (Kap. 11) 
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skälet till att pilen mellan 1 och 2 har streckats och den mellan 2 och 3 har 
fetlagts. Skälet till att tyngdpunkten ligger här att det i de tidigare analyser 
av reformverksamheten som beskrevs i avsnitt 1.2 så är det just 
styrningstänkandet i reformerna som antas påverka möjligheten att uttrycka 
konflikt eller sträva efter samförstånd. Den politiska styrningens förändring 
utgör alltså undersökningens huvudsakliga oberoende variabel. 

I figur 4.1 framgår också vilka kapitel som korresponderar med de olika 
delarna av undersökningen. Den första delen presenterad i kapitel 5 består i 
en kartläggning av de management- och marknadsorienterade reformer som 
genomförts i respektive kommun under den senaste 20: års perioden. Den 
andra delen, som beskriver hur styrningen förändrats i kommunerna är 
indelad i två delar där först decentraliseringen och delegeringen av politisk 
beslutsmakt beskrivs i kapitel 6 och sedan genomslaget för målstyrningen 
och liknande rationalistiska styrfilosofier beskrivs i kapitel 7. I kapitel 8 
analyseras det första ledet i sambandsanalysen d.v.s. den mellan reformerna 
och styrningen. Kartläggningen av kommunerna utifrån ett majoritets- och 
samförståndsdemokratiskt perspektiv är indelad i två kapitel. I kapitel 9 
beskrivs kommunerna utifrån ett konflikt- och samförståndsperspektiv och i 
kapitel 10 utifrån ett samordnings- och centraliseringsperspektiv. Den för 
avhandlingen centrala analysen av relationen mellan styrningen och 
politiken utifrån ett majoritets och samförståndsdemokratiskt perspektiv 
sker, slutligen i kapitel 11. 
 

4.2 Jämförande metod 
 
I den samhällsvetenskapliga verktygslådan finns i huvudsak tre olika 
metoder för att studera samband och relationer, nämligen den extensiva 
statistiska undersökningen, den intensiva fallstudien, och den jämförande 
metoden.113 De olika metoderna har alla sina för- och nackdelar och kan 
sägas vila på delvis olika slags vetenskaplig slutledning eller logik.114 Valet 
har av skäl som kommer att framgå fallit på den jämförande metoden. Den 
jämförande metoden kan uppfattas som en mellanväg mellan de två andra 
metoderna och framstår som mindre enhetlig och mer eklektisk. Man kan 

                                                 
113 Dessa metoder kan användas i andra syften än att studera samband och 
relationer men jag koncentrerar mig här på denna användning. 
114 Med detta avser jag inte att olika metoder är oförenliga eller djupare sett går att 
återföra på en gemensam grundtanke. Tvärtom tror jag personligen att 
vetenskapliga slutledningar alltid bygger på en jämförelse mellan olika teorier i 
förhållande till en uppsättning data. Vetenskapliga slutledningen eller logik handlar 
enligt detta synsätt om att skapa koherens mellan data och vald teori och visa på 
alternativa teoriers tillkortakommanden. Inom denna övergripande ram finns det 
dock flera olika sätt att visa på hur data överensstämmer med en teori och sätt att 
kontrollera för alternativa förklaringar eller teorier. Kvantitativa eller statistiska 
metoder erbjuder en sätt och mer kvalitativa ett annat.  
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också hävda att alla metoder som studerar samband måste använda sig av 
jämförelser på något sätt och att jämförelsen därför inte ensamt kan 
uppfattas som ett särdrag för metoden.  Jag skall inleda med att kort 
beskriva varför jag inte valt den extensiva, statistiska metoden eller den 
intensiva fallstudien.  

Anledningen till att jag inte valde att använda mig av en statistisk 
metod är att teoribildningen på området är relativt vag och det är ganska 
svårt att finna enkla och mätbara operationaliseringar av särskilt den 
oberoende variabeln, d.v.s. förändringen av det politiska arbetet utifrån ett 
styrningsperspektiv. Den statistiska metoden fordrar också mycket 
förhandskunskap hos forskaren för att ingen relevant faktor skall tappas 
bort.115 Skälet till att jag valt att inte använda mig av den enstaka fallstudien 
som metod är främst svårigheten att hantera problemet med alternativa 
förklaringar. I enstaka fallstudier analyseras orsaksrelationer normalt i 
termer av ”mekanismer” eller ”mönster”. Fallstudien avser att frilägga de 
kausala mekanismer som förklarar varför något orsaker någonting annat. 116 

Förlitandet på en slags "mönsterseende" som vetenskaplig logik gör dock att 
metoden när den tillämpas på enskilda fall leder till att forskaren riskerar att 
se det han eller hon vill se. En delvis sammanhängande nackdel är att det 
normalt är svårt att generalisera utifrån en fallstudie.117   
                                                 
115 Enklare statistiska metoder som t ex regressionsanalys kan också ha svårt att 
avgöra riktningen på olika samband och situationer där samband är ömsesidigt 
förstärkande. Se t ex Ragin, Charles C, The Comparative Method – Moving Beyond 
Qualitative and Quantitative strategies, University of California Press, Berkeley and 
Los Angeles, California. Detta problem kan dock hanteras med mer avancerade 
statistiska metoder. Jag tänker här främst på tillämpningen av strukturella 
ekvationssystem i programvaror som LISREL och AMOS. 
116 Detta innebär att man försöker se ett mönster i en datamängd ungefär som man 
ser ett ansikte (tolkningen) när man ser två ögon, en näsa och en mun (data). I en 
sådan studie kontrolleras för alternativa förklaringar genom att applicera andra 
tolkningar på data och visa att de inte överensstämmer med data. Det sistnämnda 
sättet att arbeta brukar ibland tillskrivas historiken och ibland säger man att den 
bygger på ett annat sätt att uppfatta orsaksbegreppet. Statsvetaren Alexander 
George menar t ex att fallstudieforskning likt den historiska metoden bygger på en 
annan orsaksanalys än den statistiska metoden. Han skriver t ex: "In seeking to 
formulate an explanation for the outcome in each case, the investigator employs the 
historian´s method of causal imputation, which differs from the mode of causal 
inference in statistical-correlational studies" Se George, Alexander L,1979, “Case 
Studies and Theory Development: The Method of Structured, Focused Comparison” 
ur Lauren, P G (Ed), Diplomacy: New Approaches in History, Theory and Policy. The 
Free Press, New York,   s. 57 
117 Denna svårighet leder ofta forskare som använder fallstudiemetoden till att 
hävda att de inte har några generaliserande ambitioner alls. Personligen tycker jag 
dock att man om man inte har några generaliserande ambitioner inte bör prata i 
termer av "fall". Som John Walton påpekar så ligger det en generaliserande 
ambition i begreppet fall. Ett fall är alltid ett fall av något, ett det implicerar en 
familj av andra fall. Att bedriva fallstudier innebär sålunda att forskaren gör 
anspråk på åtminstone ett minimum av generalitet av sin studie eftersom han/hon 
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Den jämförande studien av ett antal fall ger fler jämförelsepunkter som 
gör att alternativa förklaringar lättare kan hanteras. En som jag uppfattar 
fruktbar beskrivning av den jämförande metoden har formulerats av de 
amerikanska statsvetarna Adam Przeworski och Henry Teune. De menar att 
det som kännetecknar metoden är att analysen sker på flera nivåer 
samtidigt, den jämförande analysen är alltså en form av flernivåanalys. Om 
vi till exempel studerar relationen mellan BNP-nivå i ett antal länder och 
läskunnigheten i dessa räcker det inte att (som ibland sker i statistiska 
studier) jämföra nivåerna mellan dessa variabler över alla fall. Det fordras 
även en analys av hur relationen mellan dessa variabler varierar i de 
enskilda fallen.118  

Den jämförande metoden bygger också, vanligtvis, på ett experimentellt 
eller snarare kvasiexperimentellt val av fall. Syftet med ett sådant urval är 
att ge möjlighet för generaliseringar eller kontroll av alternativa faktorer.119  

I denna undersökning kommer jag i linje med detta att kombinera två 
slags analyser, för det första en fallorienterad analys av de enskilda 
kommunerna och för det andra en kvasiexperimentell jämförelse av dem. 
Den jämförande metoden har både fördelar och nackdelar i jämförelse med 
den extensiva statistiska- respektive den intensiva fallstudien. Svårigheten 
att generalisera är en tydlig nackdel i jämförelse med mer extensiva metoder. 
En nackdel i förhållande till den intensiva metoden är att varje fallstudie 
måste disciplineras och genomföras på ett likartat sätt för att möjliggöra 
jämförelser. En sådan disciplinering innebär oundvikligen att viss informa-
tion kan förloras och förståelse av de enskilda fallen kan bli lidande.120 Den 
är å andra sidan mer flexibel än den statiska metoden och ger större 
möjligheter att kontrollera för alternativa förklaringar än den enstaka 
fallstudien. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
hävdar att de denne har studerat är ett fall av en större familj av fall som har 
likheter mellan sig.  Se Walton, John, ”Making the theoretical case” ur Ragin, 
Charles C & Becker, Howard S, 1992, What is a case? – Exploring the foundations of 
social inquiry, Cambridge University Press, New York,   s. 121 
118 Przeworski, Adam & Teune, Henry,1970, The Logic of Social Inquiry, Wiley-
Interscience, New York,  s. 50-51 
119 Benämningen ”kvasi-experimentell” kommer sig av att metoden endast kan 
pröva ett litet antal faktorer vilket gör kontrollen för alternativa förklaringar 
ofullständig.  
120 Skälet är att det unika i varje fall så långt som möjligt beskrivas i form av 
generella variabler för att jämförelser skall vara möjliga. Detta innebär oundvikligen 
att viss information kan förloras. Se Georges, Alexander L., 1979, s. 46-47 
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4.2 Val av fall, val av kommuner 
 
Eftersom den jämförande studien har karaktär av experiment eller 
kvasiexperiment så utgör valet av fall en viktig del av forskningsprocessen. 
Valet av fall skall möta målsättningar från olika håll som inta alltid är 
förenliga med varandra. Det är framförallt två målsättningar som är svår-
förenliga när ett begränsat antal fall studeras. Å ena sidan vill man gärna 
välja fall som är lika eller olika i relevanta avseenden för att underlätta en 
sambandsanalys. Å andra sidan vill man gärna att valet av fall skall göra det 
möjligt att generalisera till fall som man inte har studerat. Dessa målsätt-
ningar ställer ofta olika krav på urvalet. Jag har bedömt att det inte varit 
möjligt att tillfredställa båda målsättningarna och har därför valt att 
prioritera det första målsättningen, d.v.s. sambandsanalysen. Ett urval som 
skulle ta sikte på att underlätta generalisering skulle kräva att antingen 
typiska eller kritiska fall kan identifieras vilket jag bedömt som svårt. 121 Det 
innebär inte att jag inte har några generaliserande ambitioner alls men de 
valda fallen är inte främst valda för att underlätta generaliseringar.  

Målsättningen att studera samband har gjort att det varit naturligt att 
välja kommuner som i olika grad genomfört reformerna, d.v.s. fall med olika 
värden på den oberoende variabeln. Detta för att jämförelser mellan 
kommuner som genomfört reformerna respektive de som inte genomfört 
reformerna skall kunna genomföras.   

Ett stort problem har varit att det på förhand är svårt att bedöma i 
vilken utsträckning och på vilket sätt som en kommun verkligen tillämpar 
olika slags reformer. Som framgick i avsnitt 4.1 så utgör den förändrade 
styrningen avhandlingens huvudsakliga oberoende variabel. Eftersom jag på 

                                                 
121 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud talar om s k intern och extern 
validitet. Den interna validiteten handlar om att välja fall som maximerar 
möjligheten att studera det samband man avser att studera. Den externa validiteten 
handlar om att välja fall som maximerar möjligheten att generalisera resultatet. För 
att göra det senare kan man välja att antingen välja fall som är typiska i förhållande 
till den population man vill generalisera till eller välja kritiska fall. I den 
förstnämnda strategin underlättas generaliseringen genom att fallen i relevanta 
avseenden liknar populationen. Den sistnämnda strategin bygger antingen på att 
man väljer fall på förhand kan antas vara gynnsamma eller ogynnsamma för teorin. 
Om teorin bekräftas i fall som är ogynsamma för teorin så kan man anta att teorin 
även kan generaliseras till fall som är mer gynnsamma för teorin. Om teorin 
falsifieras i fall som är gynnsamma kan man anta att de även falsifieras under mer 
ogynnsamma förutsättningar.  Oavsett vilken strategi man väljer så bygger 
strategierna på att man har relativt stor kunskap om vilka faktorer som är 
relevanta när man bedömer om ett fall är typiskt respektive gynnsamt eller 
ogynnsamt. När urvalet gjordes så byggde det på en bedömning om att det var svårt 
att identifiera vare sig typiska eller kritiska fall. Se Esaiasson, Peter & Gilljam, 
Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2003, Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2003, s. 171ff 
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förhand inte kunde veta i vilken utsträckning kommunerna förändrat sin 
styrning så var jag tvungen att använda något annat kriterium. Jag valde 
därför att välja ut kommunerna utifrån graden av marknadsorientering.  
Detta gjordes med en förhoppning om att detta även skulle avspegla i vilken 
utsträckning kommunerna i övrigt anammat reformerna, d.v.s. målstyr-
ningen och graden av delegering av politisk beslutsmakt. Som framgick i 
kapitel 2 så finns det teoretiska skäl till att anta att marknadsorienteringen 
kan ha liknande effekter på det politiska arbetet och styrningen som 
managementreformerna. 

Reformverksamheten i respektive kommun kommer att beskrivas 
närmare i kapitel 5 men kortfattat kan man säga att Nacka och Nynäshamn 
utgör motpolerna i analysen med Tyresö och Sundbyberg någonstans 
däremellan. Nacka har i den allmänna debatten gjort sig känd för den 
omfattande reformverksamhet som bedrivit där sedan 1980-talet. Mest känd 
är man kanske för sitt check- eller kundvalssystem inom barnomsorg, skola 
och äldreomsorg. Kommunen har ofta beskrivits som ett skyltfönster för 
moderat politik och som en pionjärkommun när det gäller omvandlingen av 
kommunal verksamhet i en mer marknadsliberal riktning. Sundbyberg är 
intressant för den relativt omfattande entreprenadverksamheten där en 
relativt stor del av verksamheten drivs i enskild regi. Tyresö har liksom 
Nacka infört ett kundval inom skola och barnomsorg men har trots detta en 
relativt låg andel verksamhet i enskild regi. I Nynäshamn har 
marknadsorienteringen generellt varit låg. 
 
Likheter och skillnader mellan kommunerna 
 
Det urval som gjorts finns komponenter av både ett ”mest-lika” och ett 
”mest-olika” urval men har mest drag av det förstnämnda. Mest-lika urvalet 
innebär att man väljer så lika fall som möjligt. Likheten antas leda till 
jämförbarhet och att man därmed kan isolera eventuella orsakssamband.122 
Ett problem med valet av liknande kommuner gör att generaliseringsgraden 
minskar. Risken finns att designen gör att vi inte kan generalisera resultatet 
till t ex små kommuner eller till kommuner utanför Stockholms närhet. Jag 
kommer att återkomma till denna generaliseringsproblematik när resultatet 
av undersökningen diskuteras i kapitel 12. 

De viktigaste likheterna är kommunernas storlek och läge. 
Storleksmässigt tillhör kommunerna en grupp av mellanstora kommuner. 
Nacka med mer än ca 70 000 innevånare är störst och Nynäshamn minst 
                                                 
122 Tankelogiken bakom är att om det föreligger en skillnad mellan fallen på den 
beroende variabeln eller utfallsvariabeln så kan denna skillnad förklaras av 
skillnaden i den oberoende variabeln. ”Mest lika” urval är mycket vanliga inom 
samhällsvetenskapen. T ex har det varit vanligt att jämföra de nordiska länderna 
för att studera olika samband eftersom dessa i jämförelse med andra länder har 
uppfattats som relativt likartade. 
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med ca 24 000 innevånare. Detta är, förvisso, ingen helt obetydlig skillnad 
men i jämförelse med Sveriges största kommun Stockholm med mer än 700 
000 innevånare och Sveriges minsta kommun Bjurholm med ca 2500 
innevånare så utgör urvalet ett ganska snävt utsnitt av den totala 
populationen av Svenska kommuner.  Storleken på kommunen har 
antagligen betydelse både för den politiska styrningen och för det politiska 
beteendet i övrigt. Tidigare forskning har ofta påvisat olika skillnader mellan 
kommuner av olika storlek. 123  

En annan likhet är den relativa närheten till Stockholms stad. Möjligtvis 
med undantag för Nynäshamn är kommunerna att betrakta som 
förortskommuner. Ställningen som förortskommun har betydelse på flera 
sätt. Kommunerna präglas t ex av alla av en relativt stor arbetsrelaterad 
inpendling till storstaden. Med undantag för Nynäshamn präglas också av 
kommunerna av en mediaskugga. Eftersom de stora dagstidningarna i 
Stockholmsområdet i relativt liten utsträckning bevakar kommunalpolitiken 
i Stockholms kranskommuner är mediabevakningen relativt låg. 

På en viktig punkt skiljer sig dock kommunerna åt. Kommunerna har 
olika politiska profiler. Nacka har haft en tydligt borgerlig karaktär med ett 
stark moderat dominans. Nynäshamn och Sundbyberg är kommuner med 
ett långt och obrutet socialdemokratiskt maktinnehav. I Tyresö har makten 
skiftat mellan blocken och miljöpartiet ofta agerat vågmästare. De olika 
politiska förhållandena gör det möjligt att kontrollera för betydelsen av olika 
politisk färg på majoriteten och oppositionen. Detta är viktigt eftersom stora 
delar av reformverksamheten, främst de marknadsorienterade reformerna, 
har varit partipolitiskt kontroversiella. Om man t ex enbart valde borgerligt 
styrda kommuner finns en risk att det politiska beteendet i form av 
konflikterna eller samförståndet endast avspeglar den socialdemokratiska 
oppositionen mot dessa reformer. Sundbyberg har därför en viktig funktion i 
undersökningen som en socialdemokratiskt styrd kommun med en relativt 
omfattande reformverksamhet. Kan man t ex finna samma utveckling i 
Nacka och Sundbyberg men inte i Tyresö och Nynäshamn så kan detta inte 
endast förklaras med hänvisning till kommunernas politiska färg. 

Innan jag går vidare skall en kort beskrivning av kommunerna utifrån 
historiskt, socialt och politisk synvinkel ges. 

 
 
 

                                                 
123 De tidigare nämnda kommunforskningsprogrammen visade t ex på 
kommunstorlekens betydelse i olika avseenden. Se Se Strömberg, Lars & 
Westerståhl, Jörgen (red), 1983. Kommunens storlek uppfattas av företags-
ekonomen Karin Bryntze som en faktor som har stor betydelse för hur för hur 
kontraktsstyrning tillämpas. Bland annat hade storleken betydelse för graden av 
formalisering i styrningen, tjänstemännens självständighet mm. Se Bryntze, 2000, 
s. 201 
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Nacka 
 
Nacka kommun bildades 1971 genom en sammanläggning av Nacka stad, 
Saltsjöbadens köping och Boo landskommun.124 Kommunen saknar ett 
naturligt centrum men Sicklaön, d.v.s. den del som ligger närmast centrala 
Stockholm inrymmer stadshus och kommersiellt centrum. Socioekonomiskt 
präglas kommunen av en hög andel högskoleutbildade och en hög medel-
inkomst bland kommunmedlemmarna.125 Servicenäringarna dominerar 
kraftigt och inpendlingen till den näraliggande huvudstaden är stor. 

Det politiska livet i Nacka karakteriseras av stabilitet. De borgerliga 
partierna har befunnit sig i majoritetsställning ända sedan kommunen 
bildades på 1970-talet. Från 80-talets början har de borgerliga partierna 
successivt stärkt sin position i valmanskåren och socialdemokraterna tappat 
stöd. I den borgerliga gruppen dominerar moderaterna kraftigt och har haft 
en röstandel kring 40 % under hela perioden (se appendix 3). Det finns 
också en stabilitet i form av ledande personer. Erik Langby (m) har suttit 
som ordförande i kommunstyrelsen ända sedan 1985 och beskrivs allmänt 
som den drivande kraften bakom de politiska förändringarna och 
reformerna.126 
 
Tyresö 
 
Det moderna Tyresö tog form på 1960-talet med en kraftig expansion då 
befolkningen på några få år gick från en liten landsbygdskommun med cirka 
5000 innevånare till en medelstor svensk kommun med närmare 30 000 
innevånare. Före det var Tyresö kanske framförallt känt som en 
fritidskommun med vacker natur. Expansionen under 60-talet präglades 
istället av miljonprogrammets storskaliga byggnadskonst.127 Kommunen 
präglas av närheten till Stockholm och en relativt stor inpendling till huvud-
staden. Skattekraften är högre än, och utbildningsnivån ungefär i paritet 
med, riksgenomsnittet.128 

                                                 
124 Nackas historia, 2000,  Nacka kommun, s. 1. 
125 Utbildningsnivå: 29 % av kommunmedlemmarna har en eftergymnasial 
utbildning om minst tre år 2004 (Riksgenomsnittet är 18%) Källa: SCB 
Utbildningsregistret, befolkningens utbildning 2004-01-01. Skattekraften år 2003 
ligger  33% över riksgenomsnittet. År 1999 var motsvarande siffra 27%. Källa: 
Rådet för kommunala jämförelser och analyser: www.kommundatabas.se, 2004-07-
11. 
126 Se Bäck 2000, s. 111.  
127 Se Sahlin Anne, 1996, Från Vildmarksstråk till storstadssatellit - Bollmoras 
expansion på 60-talet, Tyresö Kultur- och Fritidsnämnd, Norstedts Tryckeri, 
Stockholm. 
128 Skattekraft 17 % högre än riksgenomsnittet  2003, källa : Rådet för kommunala 
jämförelser och analyser: www.kommundatabas.se, 2004-07-11. Utbildningsnivå: 
17 % av befolkningen har minst treårig eftergymnasieal utbildning 
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Tyresö brukar ibland karakteriseras som ett Sverige i miniatyr med en 
blandning av sociala områden som avspeglar riket i stort. Även politiskt har 
opinionstrenderna ofta följt de nationella. Så som man röstat i Tyresö har 
man även röstat i hela landet. Majoritetsförhållandena i Tyresös fullmäktige 
har därför ofta avspeglat dem i riksdagen. Möjligtvis har denna bild något 
mist sin aktualitet eftersom de borgerliga partierna under de två senaste 
mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 innehaft majoriteten i 
fullmäktige. (se appendix 3) Tyresös politik kännetecknas också av det 
jämna mandatläget mellan blocken och de relativt täta majoritetsbytena. Till 
detta har miljöpartiets vågmästarposition bidragit och partiet har under 80- 
och 90-talet under olika mandatperioder valt att stödja det socialistiska 
respektive det borgerliga blocket. 

 
Sundbyberg 
 
Sundbyberg växte fram i samband med järnvägens framdragning under 
1800-talets senare hälft och kom att anta formen av ett arbetarsamhälle. År 
1888 bildades Sundbybergs köping. Samhället växte och flera industrier 
etablerade sig i samhället, bland annat AB Marabou. År 1927 fick 
Sundbyberg stadsrättigheter. Under efterkrigstiden växte staden och kom att 
inkorporera alltfler stadsdelar med Rissne som det senaste tillskottet på 
1980-talet. Utpendlingen till det näraliggande Solna och Stockholm är stor. 
Men det sker även en stor inpendling av arbetskraft till Sundbyberg från 
omkringliggande kommuner. Sundbyberg är med sina 9 kvadrat kilometer 
Sveriges, till ytan, minsta kommun. 

Sundbybergs karaktär av arbetarsamhälle har bestått under lång tid 
men under de senaste decennierna har en tydlig förändring skett. 
Industrierna har i stor utsträckning flyttat från staden och förändrat 
kommunen från en arbetarstad till en tjänstemannastad.129 Den sociala 
omvandlingen avspeglas i utbildningsnivå och skattekraft. Båda är idag 
högre än riksgenomsnittet och skattekraften dessutom snabbt stigande.130  

Sundbybergs politiska liv präglas av det långa och obrutna 
socialdemokratiska maktinnehavet. Under 1980- och 1990-talen har dock 
den socialdemokratiska dominansen blivit alltmer kringskuren. Från att 
                                                                                                                                                         
(Riksgenomsnittet är 18%) Källa: SCB: Utbildningsregistret, befolkningens 
utbildning version 2004-01-01  
129 Ovanstående uppgifter är hämtade från Sundbybergs stads hemsida: 
Sundbybergshistoria. Utskrift den 7 November 2003, www.sundbyberg.se 
130 Utbildningsnivå: 23 % av kommunmedlemmarna har en eftergymnasial 
utbildning om minst tre år 2004 (Riksgenomsnittet är 18%) Källa: SCB 
Utbildningsregistret, befolkningens utbildning 2004-01-01. Skattekraften år 2003 
ligger 24 % över riksgenomsnittet. År 1999 var motsvarande siffra 15% Av de 
studerade kommunerna är Sundbyberg den kommun vars kommunmedlemmars 
skattekraft ökat mest. Källa: Rådet för kommunala jämförelser och analyser: 
www.kommundatabas.se, 2004-07-11. 
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man i 1982 års val fick egen majoritet i fullmäktige har man nu en situation 
där det nästan väger jämnt mellan blocken. (se appendix 3). Socialdemo-
kraterna har under tidsperioden tvingats söka stöd först av vänsterpartiet 
och senare från miljöpartiet. Under valperioden 1991-1994 hade man dock 
ett samarbete med folkpartiet. 
 
Nynäshamn 
 
Dagens Nynäshamn är ett resultat av en sammanläggning av Sorunda- och 
Ösmo- och Nynäshamns kommuner år 1973. De två förstnämnda har idag 
cirka 5000 innevånare och centrala Nynäshamn cirka 13 000 innevånare. 
Det centrala Nynäshamn var fram till slutet av 1800-talet ett litet fiskläge 
som tillhörde Ösmo socken. I och med järnvägens tillkomst 1901 ändrades 
centrala Nynäshamn till en industri och hamnstad. Kungliga telegrafverket 
etablerade sig på tiotalet. Raffinaderiverksamheten har också varit 
betydelsefull sedan 20-talets slut. Skattekraften ligger i Nynäshamn ungefär 
i linje med riksgenomsnittet och utbildningsnivån något under.131 
 Nynäshamn har varit ett starkt socialdemokratiskt fäste och under 
långa perioder haft egen majoritet i fullmäktige. Under 1980- och 1990-talen 
har socialdemokratins ställning likt den i Sundbyberg allt mer naggats i 
kanten och socialdemokraterna har tvingats söka stöd från främst 
vänsterpartiet och miljöpartiet. Från och med år 2002 regerar man dock 
tillsammans med folkpartiet. Ett litet särdrag för Nynäshamn är att små 
lokala partier haft relativt lätt att få fotfäste i politiken. Från om med år 1991 
har ett lokalt pensionärsparti varit representerat i fullmäktige och Ny 
demokrati fick 3 mandat valet 1991 och behöll ett 1994. År 2002 fick även 
Sverige Demokraterna ett mandat i fullmäktige (se appendix 3). 
 

4.4  Material, källor och analys 
 
För att studera utvecklingen av det politiska arbetet har flera olika källor 
utnyttjats. Målsättningen har varit att teckna en så bred bild av utvecklingen 
i kommunerna som möjligt. Jag har därför valt källor som kan belysa 
utvecklingen utifrån olika synvinklar och förhoppningsvis tillsammans ge en 
allsidig bild.  

De viktigaste källorna består dels i protokollshandlingar och dels av 
intervjuer. Protokollsmaterialet har den fördelen att jämförelse över tid 
underlättas medan nackdelen är att de ger en relativt begränsad bild av vad 
                                                 
131 Utbildningsnivå: 12 % av kommunmedlemmarna har en eftergymnasial 
utbildning om minst tre år 2004 (Riksgenomsnittet är 18%) Källa: SCB 
Utbildningsregistret, befolkningens utbildning 2004-01-01. Skattekraften år 2003 
ligger 1 % över riksgensomsnittet. År 1999 var motsvarande siffra 6%. Källa: Rådet 
för kommunala jämförelser och analyser: www.kommundatabas.se, 2004-07-11. 
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som händer vid en viss tidpunkt. Intervjuer kan å andra sidan ge en mer 
fyllig bild av utvecklingen men har å andra sidan begränsningar i det att 
jämförelser över tiden inte kan göras. När det gäller protokollsmaterialet har 
fyra år, som studerats särskilt, valts ut: 1984, 1990, 1996, och 2001. Alla 
åren är år mitt i valperioden, d.v.s. inte första eller sista året i valperioden. 
Två slags analyser har genomförts av protokollsmaterialet. Dels en analys av 
budgetarbetets förändring, dels en analys av vad jag benämnt, det reguljära 
arbetet i kommunens beslutande organ. Av resursskäl har delar av analysen 
begränsats till socialdemokraterna och moderaterna i respektive kommun. 
Jag skall nedan redogöra för de olika källorna och vilka analyser som gjorts 
av dem.  
 
Budgethandlingar 
 
Skälet till att budgetbehandlingen och budgetbesluten särskilt studerats är 
att dessa är de beslut som normalt uppfattas som viktigast i kommunen och 
där de eventuella ideologiska skiljelinjerna brukar vara som tydligast. När 
det gäller budgetarbetet har, för det första, budgeten studerats utifrån ett 
styrningsperspektiv. Syftet har varit att studera hur detaljerad budgeten är 
och vilken utsträckning och på vilket sätt eventuella mål är formulerade i 
den.132 För det andra har budgeten studerats utifrån ett konflikt- eller 
samförståndsperspektiv. På vilket sätt och i vilken omfattning uttrycker 
oppositionen konflikt i budgetbehandlingen och hur är budgetalternativen 
formulerade. För det tredje har graden av blockbildning och partipolitisk 
samordning studerats, d.v.s. i vilken utsträckning samordnar sig 
oppositionen till gemensamma budgetalternativ, reservationer mm. 
 När det gäller budgethandlingarna har jag koncentrerat mig på 
behandlingen i fullmäktige. Ambitionen från början var att även studera och 
jämföra hur nämnderna hanterade budgeten. Detta visade sig dock vara 
svårt eftersom nämnderna, till skillnad, från fullmäktige inte alltid behandlar 
budgeten i ett sammanhang och som ett ärende. Budgetarbetet tenderar att 
vara utspritt över året vilket göra att det blir svårt att samla in och jämföra 
utvecklingen i de olika kommunerna.  
 
Det reguljära politiska arbetet 
 
Med det reguljära arbetet avses det politiska arbetet som bedrivs i 
fullmäktige, styrelse och nämnder under årets formella möten. När det gäller 
nämndsnivån så har nämnder som hanterar barnomsorg, grund- och 
gymnasieskolan samt äldreomsorgen valts ut. Skälet är att det är dessa 
områden är relativt enkla att urskilja, och det är dessa områden som främst 
                                                 
132 I alla de studerade kommunerna har målstyrningen sammanlänkats med 
budgetarbetet.  
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har varit föremål för de marknadsorienterade reformerna. Vilka dessa 
nämnder är varierar mellan kommunerna men också mellan åren i 
respektive kommun. I appendix 1 finns en förteckning vilka nämnder som 
studerats i respektive kommun. 

Det reguljära politiska arbetet har analyserats kvantitativt. Det innebär 
att varje paragraf som fullmäktige, styrelse och vissa nämnder har hanterat 
under de valda fyra åren har klassificerats enligt ett särskilt schema. Varje 
ärende har bedömts utifrån ett flertal aspekter. De viktigaste är, för det 
första, en bedömning av om ärendet är att betrakta som ett beslutsärende 
eller ett informationsärende. För det andra, om ärendet givit upphov till s k 
konfliktmarkeringar, dvs reservationer, särskilda yttranden mm. För det 
tredje noterades vilket sakområde varje ärende berörde. 133 Resultatet 
presenteras i form av stapeldiagram i respektive kommunstudie.134  

Antalet beslutsärenden har studerats för att ge en indikation på i vilken 
utsträckning politikerna har delegerat eller decentraliserat beslutsfattande 
nedåt i organisationen. Antalet informationsärenden har studerats för att ge 
en indikation på i vilken utsträckning politikerna ägnar sig åt uppföljning 
och utvärderingar. Antalet konfliktmarkeringar har studerats för att ge en 
beskrivning av konfliktnivån i kommunerna. Hur dessa klassificeringar 
närmare har genomförts kommer att beskrivas närmare i kapitel 6, 7 och 9.  

Dessa mått på det politiska arbetets förändring är naturligtvis relativt 
grovhuggna och får tolkas med viss försiktighet. Nivåerna kan antagligen 
variera ganska mycket år från år och inrymmer därmed ett mer eller mindre 
stort mått av slump. Särskilt antalet konfliktmarkeringar kan antagligen 
variera ganska kraftigt beroende på vilka frågor som för tillfället diskuteras 
och vilka personer som är aktiva. Förändringarna av antalet besluts- och 
informationsärenden uppfattar jag dock som mer stabila mått som 
reflekterar bakomliggande trender på ett mer entydigt sätt. För att undvika 
övertolkning har jag även låtit intervjupersonerna kommentera diagrammen. 

I samband med klassificeringen av ärenden bokfördes även längden på 
mötena i de olika politiska församlingarna. Detta kan i vissa fall ge 
ytterligare information om i vilken riktning arbetet förändrats i kommunen 
men dessa data är svårtolkade eftersom mötestiden kan påverkas av en 
mängd olika faktorer. Jag har valt att placera dessa data i appendix 4.  
 
Intervjuundersökningen 
 
Ett antal intervjuer har genomförts i respektive kommun. Intervjuerna har 
berört i stort sett alla frågeställningar i större eller mindre utsträckning men 

                                                 
133 Fler klassificeringar gjordes men de har inte fått någon betydelse för de resultat 
som presenteras i denna avhandling.  
134 I stapeldiagrammen har jag tagit bort vissa formella ärenden, som t ex mötets 
öppnande, bordlagda ärenden och valärenden. 
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för vissa frågeställningar har intervjuundersökningen varit av mer central 
betydelse. Det gäller särskilt bedömningen av den politiska samordningen. 
Intervjuerna har också varit viktiga för att ge en allmän historiebeskrivning 
av kommunerna och för att peka ut faktorer och egenskaper som är speciella 
för kommunen. Detta är inte minst viktigt när vi kommer till orsaksanalysen 
där sådana faktorer måste beaktas.  
 Sammanlagt 24 intervjuer har genomförts med främst politiker men 
också några tjänstemän. De politiker som har valts ut är främst 
socialdemokratiska och moderata förtroendevalda. När urvalet gjordes så var 
det främst två egenskaper som beaktades. För det första eftersträvades 
personer och ledamöter med lång erfarenhet i politiken helst sedan 80-talet, 
detta för att jämförelser över tid skulle underlättas. För det andra 
eftersträvades personer med erfarenhet eller inblick i både fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas arbete. Dessa två målsättningar visade sig inte 
alldeles enkla att förena. Det mest problematiska var att finna personer med 
lång erfarenhet av nämndsarbete. Detta avspeglar antagligen att personer 
som är aktiva under en lång period tenderar att byta positioner och efter en 
tid hamna i kommunstyrelsen. Urvalet kan därför inte betraktas som 
representativt för gruppen förtroendevalda utan har en ”elitprägel”. En lista 
på de intervjuade finns presenterade i käll- och litteraturförteckningen.  
 Intervjuerna genomfördes mars till maj månad år 2004 och var av s.k. 
semistrukturerad karaktär. En lista på typiska intervjufrågor finns i 
appendix 3. Intervjuerna genomfördes oftast på tjänsterum eller 
motsvarande och bandades  och skrevs därefter ut.  
 Jag har valt att inte anonymisera intervjuerna. Anonymisering skulle 
antagligen ha fördelar. Det gäller kanske särskilt frågor om relationen mellan 
politiker och högre tjänstemän som kan uppfattas som känsliga. Här skulle 
kanske mer information ha lämnats om intervjuerna var anonyma. Fördelar 
måste dock vägas mot nackdelar. En tydlig nackdel med en anonymisering 
är att det skulle göra framställningen mindre genomskinlig för läsaren och 
det skulle bli svårare att bedöma rimligheten av olika intervjuutsagor. En 
stor del av de frågor som ställts i intervjuundersökningen uppfattar dock 
inte heller kontroversiella eller känsliga. Det har handlat mer om att 
beskriva vad som hänt och mindre om att värdera händelserna. Slutligen 
skulle en anonymisering av ett fåtal ”elitintervjuer” i en kommun vara 
problematisk för att det för en initierad antagligen skulle vara ganska enkelt 
att gissa vem som sagt vad. Anonymiseringen skulle därför fordra antingen 
att betydligt fler intervjuer gjordes eller att kommunerna anonymiserades. 
Det sistnämnda skulle dock drastiskt minska genomskinligheten i 
undersökningen och försvåra varje form av generaliseringsresonemang. 
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Övriga skriftliga källor 
 
Vid sidan om ovanstående huvudsakliga källor har även material från 
kommunernas hemsidor och skriftligt material från partierna utnyttjats i 
fallstudierna.  Information från hemsidorna har främst använts i den 
historiska redogörelsen av kommunerna och för att beskriva reformverksam-
heten på olika områden. De lokala partiprogram och andra lokala skrifter 
har använts främst som ett komplement för att beskriva utvecklingen av 
åsiktsskillnader i politiken. Material från socialdemokraterna och moderater-
na har analyserats. Det handlar om handlingsprogram, valmanifest och 
andra partipolitiska skrifter och tidningar. Skälet att jag inskränkt analysen 
till dessa partier är dels resursbrist dels att jag främst avsett att fånga 
avståndet mellan de två huvudalternativen i respektive kommun. Eftersom 
moderaterna och socialdemokraterna i alla kommuner är de största 
partierna har det varit naturligt att koncentrera sig på dem. 
 
En analys av röstbeteende och röstsplittring 
 
En analys som skiljer sig från de andra i flera avseenden är en studie av 
röstbeteendet och röstsplittringen i respektive kommun. Syftet med analysen 
har varit att studera om ett eventuellt ökad politisk samordning och 
blockbildning påverkat väljarnas röstbeteende. Denna analys presenteras 
närmare i kapitel 10.  
 
 
 



 59

5 Reformverksamheten i kommunerna 
 
 
De fyra kommunerna som studerats har, som nämnts, valts ut för att de 
skiljer sig vad gäller omfattningen av reformverksamheten. I alla kommuner 
har det funnits en strävan att delegera eller decentralisera beslutsmakt i 
organisationen och alla kommunerna har, åtminstone på pappret infört 
någon form av målstyrning. I viken utsträckning dessa verkligen slagit 
igenom i praktiken kommer att undersökas närmare i kapitel 6 och 7. Det 
som framförallt skiljer kommunerna åt är i vilken utsträckning de tillämpat 
marknadsorienterade reformer.  

Betraktar man reformverksamheten historiskt är det tydligt att 
kommunerna inte är några isolerade öar. Det finns liknade drag i alla 
kommuners reformhistoria, det gäller särkskilt arbetet med målstyrning och 
delegering. I alla kommuner introduceras målstyrningen mot slutet av 1980-
talet. Ett undantag är Tyresö där det fanns ett socialdemokratiskt motstånd 
till styrfilosofin. Introduktionen fick därför vänta till efter det att de 
borgerliga partierna övertog makten år 1991.  

I Nacka och Tyresö inleddes arbetet med kund- eller checksystem under 
mandatperioden 1991-1994. I Nacka fanns dock en föregångare till 
checksystemet i en s.k. fotvårdscheck som infördes i mitten av 80-talet och 
som innebar att de som var i behov av fotvård kunde välja mellan privata 
eller kommunala producenter av tjänsten. I Nacka infördes checksystem 
först i barnomsorgen och därefter i skolan och i hemtjänsten.135 Under andra 
halvan av 90-talet har andra delar av äldreomsorgen inlemmats i systemet. I 
Tyresö infördes checksystemet först inom skola och barnomsorg. Senare har 
ett liknande system införts inom vissa delar av äldreomsorgen.136 Systemet 
har i Tyresö varit kringgärdat med mer restriktioner än det i Nacka. 
Framförallt har det inte inkluderat lokalkostnaderna för olika verksamheter. 
Kommunerna har på det sättet kunnat styra över lokalerna och behållit en 
större kontroll över utvecklingen.137 

I Sundbyberg och Nynäshamn finns inga formella kundvalssystem men 
i praktiken finns ändå stora möjligheter för brukarna att välja mellan olika 
verksamheter. Det gäller särskilt Sundbyberg som med sitt centrala läge i 
Stockholmsområdet har nära till det stora utbudet av friskolor och andra 
verksamheter som bedrivs i annan huvudmans regi. Även i Nynäshamn har 
möjligheterna att välja verksamhetsform ökat men till skillnad från 
Sundbyberg har detta inte utnyttjats i lika stor utsträckning.  

                                                 
135 Bäck 2000, s. 110 
136 Uppgifter från Berit Assarsson (m) och Birgitta Lundell (tj) 
137 Uppgifter från Mats Fält (m) och Berit Assarsson (m) 
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Graden av verksamhet som bedrivs i enskild, privat, regi varierar. Högst 
är andelen i Nacka och Sundbyberg, lägst i Nynäshamn. I figur 5.1 har 
utvecklingen av denna andel illustrerats i form av linjediagram för respektive 
kommun.138 Av diagrammen framgår att utvecklingstendenserna är likartade 
i alla de studerade kommunerna även om nivån och utvecklingstakten 
skiljer sig åt.  

I Nacka har alternativa driftsformer lång tradition. Redan på 70-talet 
bildades personalkooperativ inom barnomsorgen och i mitten av 80-talet 
finansierade kommunen ett privat-drivet daghem, det s.k. ”Pysslingen” som 
blev riksbekant. Pysslingen gav upphov till att regering och riksdag införde 
den s.k. ”Lex pyssling” som innebar att denna möjlighet stoppades genom 
lag.139 Idag upphandlas dock inte verksamheten i entreprenadform. Istället 
är det kommunmedlemmarna eller brukarna som via sina checker som 
handlar upp tjänsterna. Han eller hon kan då välja att antingen anlita en 
privat aktör eller kommunens egen verksamhet. Kommunmedlemmen är 
dock inte helt fri att handla upp tjänsterna var som helst utan måste gå till 
en utförare som är auktoriserad av kommunen.140 

I Sundbyberg är andelen av verksamhet som bedrivs i enskild regi 
relativt hög. Det beror delvis på att man inom äldreomsorgen, sedan mitten 
på 1990-talet, bedrivit en stor del av verksamheten i entreprenadform. Det 
kan framstå som förvånande att en huvudsakligen socialdemokratiskt styrd 
kommun bedriver så pass mycket verksamhet i enskild regi. En historisk 
förklaring kan vara att detta arbetssätt initierades under den period då 
socialdemokraterna samregerade med folkpartiet i inledningen av 90-talet. 
Detta är dock knappast hela förklaringen. Delar av förklaringen måste sökas 
inom socialdemokratin. Enligt kommunfullmäktiges ordförande Elaine 
Kristensson (s) var det av någon anledning aldrig kontroversiellt med 
entreprenader inom socialdemokratin i Sundbyberg. Denna i socialdemokra-
tiska sammanhang odogmatiska syn präglar också synen på målstyrningen 
som till skillnad från t ex socialdemokraterna i Tyresö inte verkar ha väckt 
någon större opposition. Ett annat skäl till att Sundbyberg ligger högt när 
det gäller andelen verksamhet i enskild regi är att kommunens centrala läge 
i stockholmsområdet gör att utbudet av sådan verksamhet är stort.  

I Sundbyberg är det dessutom många elever, särskilt inom 
gymnasieskolan, som väljer skolor i andra kommunala skolor i 

                                                 
138 Uppgifter inom hemtjänst och särskilt boende har endast funnits att tillgå för 
vissa år, därav de brutna linjerna.  
139 Se Kastberg, Gustaf, 2002, Omsorg om marknaden – En studie av hur reglerna på 
en offentlig marknad skapas och förändras, Förvaltningshögskolans rapporter 37, 
Göteborgs universitet.  
140 Källa: Eva Öhbom-Ekdahl (m) 



 61

stockholmsområdet.141 I Nacka och Tyresö är andelen som går i en annan 
kommuns skola lägre och i Nynäshamn relativt liten. 

Som enda kommun av de fyra studerade kommunerna har Nacka 
arbetet med kommundelsnämnder.142 I Nacka infördes s.k. distriktsnämnder 
i kommunen år 1984, först på försök i kommundelen Älta och senare i alla 
fyra kommundelar.143 Under 80-talet kom nämnderna att ha hand om 
sociala frågor inklusive barnomsorg och äldreomsorg. Den politiska 
uppdelningen åtföljdes av och en decentraliserad socialförvaltning. Under 
1990-talet ändrades nämndernas inriktning. Först plockades barnomsorgen 
och senare äldreomsorgen bort från områdesstyrelsernas ansvarsområden 
och istället kom områdesnämnderna att främst fungera som lokala 
byggnads- och gatunämnder. 144  Barn- och äldreomsorgen organiserades 
under egna centralt placerade nämnder.  

 
Reformernas inbördes förhållanden 
 
I retoriken och delvis i praktiken hänger de olika reformerna samman i 
kommunerna. Delegering av politisk beslutsmakt kan, som nämnts, kopplas 
till både målstyrningssträvandena och de marknadsorienterade reformerna. 
Kopplingen mellan stävan mot en målstyrt arbetssätt och delegering av 
politisk beslutsmakt är tydlig. Elaine Kristensson (s) i Sundbyberg  beskriver 
t ex tankarna bakom målstyrningen i slutet av 80-talet på följande sätt: 
 

”Och då sa vi så här att: vilka är det då som vet bäst hur man skall kunna 
ordna till en verksamhet? Är det vi som för det mesta då sitter på våra civila 
jobb och har det här på fritiden eller är det dom som jobbar i det dagligdags 
och möter medborgarna i verksamheten hela tiden…är det inte där så att säga. 
Ungefär så minns jag att resonemangen gick…” 

 
I övrigt finns skillnader i hur reformerna kopplas samman. Nacka framstår 
som den kommun där reformerna rent ideologiska vävts samman tydligast. 
Både företrädare och kritiker uppfattar att reformerna utgör en mer eller 
mindre sammanhållen helhet eller att det finns gemensamma idéer som 
genomsyrar alla reformerna.  När jag till exempel ställer frågor om målstyr-
ningssystemet i Nacka till Karl-Axel Johansson (s) så är det tydligt att han 
associerar det med checksystemet och betraktar systemen som en helhet. 

                                                 
141 Enligt skolverkets statistik är det 52,3 % men då räknas, antar jag, att de som 
gått i gymnasium under Solna- Sundbybergs kommunalförbund 
142 I Nynäshamn har införandet av områdesnämnder diskuterats men aldrig 
genomförts Uppgift från Siv Sandahl (m) 
143 Sicklaön, Boo, Älta och Fisksätra/Saltsjöbaden 
144 Områdesnämndernas ansvarområden inkluderar idag byggnations-, gatu-, 
kultur- och fritidssfrågor. Se The organisation of Nacka Municipality, 1999, Nacka 
Kommun och  Uppgift från  Erik Langby (m) 
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Figur 5.1: Andelen verksamhet som bedrivs i enskild regi inom vissa kommunala 
verksamheter. 145  
 

Nacka

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992

P
ro

ce
nt

an
de

l

50

40

30

20

10

0

Område

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskolan

Hemtjänst

Särskilt boende

Tyresö

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992
1988

P
ro

ce
nt

an
de

l

50

40

30

20

10

0

Område

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskolan

Särskilt boende

 
 

Sundbyberg

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992
1988

P
ro

ce
nt

an
de

l

60

50

40

30

20

10

0

Område

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskolan

Särskilt boende

Nynäshamn

2002
2001

2000
1999

1998
1997

1996
1995

1994
1993

1992
1988

P
ro

ce
nt

an
de

l

50

40

30

20

10

0

Område

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskolan

Särskilt boende

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
145 De brutna linjerna för särskilt boende och hemtjänst beror på att uppgifter inte 
funnits för alla år i tidsserien. Uppgifter är hämtade från Jämförelsetal för barn- och 
äldreomsorg, 1988, Svenska kommunförbundet, Stockholm 1989, Skolverkets 
jämförelsetal för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning, 
www.jmftal.artisan.se, Socialstyrelsens statistik, www.sos.se/sos/stat.htm. 
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I Nacka är de tydligaste länkarna mellan reformerna, förutom delegering eller 
decentralisering av politisk beslutsmakt, den kundorientering och som 
präglar reformerna. Detta uttrycks dels i kundvalssystemet och dels i 
målstyrningen som i stor utsträckning präglas av ett kund- eller 
brukarperspektiv. I kapitel 7 kommer målstyrningssystemet att beskrivas 
närmare.  

I Nacka har man dessutom försökt integrera målstyrningsfilosofin med 
den marknadsorienterade organisationen. Det har tagit sig uttryck i en 
kontinuerlig process mot att tydliggöra gränsen mellan politik och 
produktion. Målet har varit att politikerna, i linje med målstyrningsfilosofin, 
inte skall ägna sig åt s.k. produktionsfrågor utan istället fungera som 
finansiärer av verksamheten. Ett viktigt skäl har varit att skapa 
konkurrensneutralitet mellan olika producenter. År 1996 infördes, i detta 
syfte, en s.k. produktionsnämnd med ansvar för driften av verksamheten. I 
och med detta fråntogs de andra nämnderna det direkta verksamhets-
ansvaret. De andra nämndernas uppgift har blivit att fungera som 
finansiärer eller beställare av verksamhet och benämns därför som 
”finansieringsnämnder”. Idag är alla nämnder utom tekniska nämnden 
finansieringsnämnd.146 Produktionsnämnden har nu försvunnit och 
produktionsansvaret har lagts i ett utskott direkt under kommunstyrelsen. 

I jämförelse med Nacka är målstyrningen i Tyresö inte, på samma 
självklara sätt, sammankopplad med kundvalssystemen. Det finns inte 
motsvarande ambition att nämnderna enbart skall fungera som beställare 
eller endast ägna sig åt målstyrning.  De mål som formulerats är inte heller 
lika kundorienterade som de är i Nacka, se vidare kapitel 7. 
 I Sundbyberg och Nynäshamn finns av naturliga skäl inte motsvarande 
ideologiska koppling mellan målstyrningen och kundorienteringen. I 
Sundbyberg kan man dock skönja kopplingar mellan målstyrningen och de 
marknadsorienterade reformerna i form av entreprenader och enskild regi 
som praktiserats.  Detta var särkilt tydligt då reformerna lanserades i slutet 
av 1980-talet. I ett budgetdokument från beredningsdelegerade underteck-
nat av den dåvarande ordförande i kommunstyrelsen John Olof Rosander (s) 
ges en bild av de reformsträvanden som planeras. Bland annat slås fast att 
decentralisering och delegering utgör en viktig del av förändringsarbetet. 
Rosander skriver vidare:  
 

”Vi mäter resultat och måluppfyllelsen. Härigenom kan vi på ett naturligt 
sätt skapa en organisation där förtroendevalda är beställare och 
förvaltningen utförare av verksamheten. Genom friheten att som utförare 
bestämma hur en verksamhet skall bedrivas ges de anställda fria ramar för 
val av produktionsinsatser” och ”För att skapa bättre underlag för 

                                                 
146 Uppgift från Eva Öhbom-Ekdahl (m) 
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kommande prioriteringar har kommunstyrelsen anmodat styrelser/nämnder 
att genomföra s.k. kärnverksamhetsanalys, analys av i vilken utsträckning 
verksamhet skall bedrivas på entreprenad mm.” 147 

 
Det är alltså tydligt tankarna om delegering och målstyrning sätts samman 
med mer marknadsorienterade idéer som beställare och utförare respektive 
entreprenaddrift.148  Sett i backspegeln kan man säga att idéerna om 
beställare och utförare till skillnad från entreprenaddriften aldrig realiserade 
i Sundbyberg. 
  
Sammanfattning 
 
Kommunernas karaktärsdrag har sammanfattats i tabell 5.1.  
 
Tabell 5.1: Sammanfattning av reformverksamhetens omfattning 
 

  Nacka Tyresö Sundbyberg Nynäshamn 

Arbete med 
Målstyrning Ja Ja Ja Ja 

Strävan mot 
decentralisering 
eller delegering 

Ja Ja Ja Ja 

Kundvalssystem, 
fritt val Ja  Ja  

Nej, inte formellt 
men stora 
möjligheter till fria 
val 

Nej, men på 
senare år har 
möjligheterna att 
välja verksamhet 
ökat 

Andel av 
verksamhet som 
bedrivs i enskild 
regi 

Hög Måttlig Hög Låg 

Andel av 
verksamhet som 
bedrivs i annan 
kommuns regi 

Måttlig Måttlig Hög Låg 

Övrig reformverk-
samhet 

Kommundels- 
nämnder x x x 

 

                                                 
147 Se Budget för 1991, till kommunstyrelsen, 1990-11-12  
148 Detta överensstämmer också väl med Elaine Kristenssons (s) och Sune Nygrens 
(s) minnesbilder från tiden. Värt att påpeka är att Rosander skriver detta innan 
socialdemokraternas samarbete med folkpartiet 1991-1994. 
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6 Delegering och decentralisering av politisk 
beslutsmakt 
 
 
Att studera graden av politisk delegering och decentralisering är av flera 
orsaker komplicerat. Det är dels svårt att bedöma vad som utgör mer eller 
mindre politisk styrning och dels så att politiker kan styra på många olika 
sätt och använda olika kanaler för sin styrning. Frågor om delegering och 
decentralisering berör också relationerna mellan politikerna och 
tjänstemännen och relationen mellan fullmäktige och nämnderna som 
kommer att närmare diskuteras i kapitel 10. 

Jag skall i detta kapitel främst att beskriva de mer formella förändringar 
av beslutsfattandet i fullmäktige, styrelser och nämnder så som det kommer 
till uttryck i budgetarbetet (6.1) och i det reguljära politiska arbetet (6.2). 
Därefter följer en redogörelse för de intervjuades upplevelse av hur 
styrningen förändrats över tid. I denna redogörelse kommer jag även att 
diskutera andra, mer informella former av styrning (6.3). Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande bedömning (6.4) 
  

6.1 Detaljstyrning och decentralisering i budgetarbetet 
 
Budgeten brukar normalt uppfattas som det viktigaste politiska 
styrinstrumentet i en kommun. Ett sätt att mäta graden av politisk 
delegering och decentralisering är därför att studera detaljeringsgraden i 
budgetdokumenten. Att bedöma detaljeringsgraden är dock inte alldeles 
enkelt eftersom budgeteringsteknikerna förändras och inte alltid låter sig 
enkelt jämföras. Vissa grova förändringar är dock tydliga när man jämför 
budgetdokumenten över tiden, särkskilt om man jämför budgetdokumenten 
från år 1984 med det från år 2001.149 

Genom att mäta detaljeringsgraden i budgeten mäter man i första hand i 
vilken utsträckning fullmäktige decentraliserat eller delegerat beslutsmakt. I 
vilken utsträckning delegeringen fortsätter vidare från nämnderna går inte 
att utläsa säkert. Eftersom utvecklingen i kommunerna delvis liknar 
varandra beskriver jag utvecklingen i ett sammanhang.  

Budgetdokumenten från år 1984 och, i vissa kommuner även 1990 är i 
allmänhet relativ preciserade dokument. I  Nackas budget från 1984 fattas t 
                                                 
149 När budgetdokumenten samlades in var ambitionen att jämföra den budget som 
beslutades år 1984, 1990, 1996 och år 2001. Det är ett budgetdokumnet som 
normalt avser året efter. Detta har ibland inneburit förväxlingar och att ”fel” 
budgetdokument samlats in. I något fall har det inte heller varit möjligt att finna 
dokumentet från ett år och då har jag valt året före eller efter. När det gäller att 
bedöma de övergripande trenderna över tid har dock detta knappast någon 
betydelse för resultatet. 
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ex  särskilda beslut om antalet tjänster inom olika personalkategorier inom 
barnomsorgen.150 Inom äldreomsorgen budgeteras särskilt för kostersättning 
och terapi och inom skolområdet för t ex läromedel, material mm.151 I Tyresö 
budgeteras år 1984 och 1990 för AV-hjälpmedel, Teater- och konsertverk-
samhet mm inom skolan.152 I Sundbyberg är särskilt budgeten för 
skolnämnden detaljerad. Där budgeteras år 1984 t ex  för skolmöbler, 
lärarfortbildning och friluftsverksamhet.153 I Nynäshamns budget från 1983 
budgeteras t ex för nya och indragna tjänster inom barn- och äldreomsorgen. 
Även investeringsbudgeten är relativt detaljerad.154 

Under 90-talet försvinner, mer eller mindre, denna typ av detaljering, 
särskilt personalärendena. Utvecklingen går dock olika långt och verkar 
inledas vid lite olika tidpunkter. Utvecklingen är tydligast och inleds tidigast i 
Nacka där personalärendena är helt borta i 1990 års budget och den 
ekonomiska regleringen i stor sett ersatts med målformuleringar.155 I 1996 
och i 2001 års budget har detaljeringsgraden ytterligare minskat och 
anslagsbindningsnivån ligger på nämndsnivån där nämnderna i stort sett 
endast ges en ram att hantera. Det checksystem som införts på flera 
områden av kommunen har dock medfört ett relativt omfattande batteri av 
taxor, avgifter och subventioner som fullmäktige i budgetbeslutet har att ta 
ställning till.156 

Även i Tyresö sker en minskning av detaljeringsgraden. I 1996 och 2001 
års budget presenteras i huvudsak endast de totala kostnaderna för olika 
verksamheter.157  Utvecklingen är dock inte lika långtgående som i Nacka. 
Anslagsbindningsnivån är fastställda på en något lägre verksamhetsnivå än i 
Nacka. Investeringsbudgeten, särskilt år 2001, är också mer detaljerad än 
den i Nacka. Där specificeras t ex investeringar i utrustning i skolkök och 

                                                 
150 Nacka Kommun, kommunstyrelsen, 1984, Förslag till budget, s. 17 och 21 
151 Nacka Kommun, kommunfullmäktige, 1984, Regler för anslagsdispositioner och 
för budgetprognoser, s. 57, 66 
152 Se: Tyresö kommun, Budget 1985, s. 40-45,  Tyresö kommun, Budget 1992, s. 
25-34 
153 Sundbybergs kommun, Kommunplan 85-89 Budget 85, Driftbudget på 
verksamhetsnivå. 
154 I investeringsbudgeten budgeteteras t ex för små ombyggnationer som 
installerade av markiser utanför skolmatsalar. Nynäshamns kommun, Budget 1983 
Verksamhetsplan 1984-85, s. 147 Detaljeringsgraden i 1990-års budget liknar 
1983 års budget 
155 Fortfarande finns dock viss detaljeringsnivå kvar i investeringsbudgeten där t ex 
större inventariekostnader på skolor, daghem och hemtjänst specificeras. Nacka 
Kommun, kommunstyrelsen, 1990, Förslag till budget, s. 64, 83 
156 Nacka kommun, kommunfullmäktige, §279 Mål och budget 1997-98, 1996-11-
25—11-27, Nacka kommun, kommunfullmäktige, § 234 Mål och budget 2002-
2004, 2001-11-19 
157 Se Tyresö kommun, kommunfullmäktige 1995-11-30, § 101, Budget 1996,  
Bilaga 3 och Tyresö kommun, Kommunalfullmäktige 2000-11-23, §91 Budget 2001 
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andra inventarier.158 I budgetarna från Tyresö framgår även förslag och 
äskanden från nämnderna. Budgeten från år 1996 präglas t ex av 
besparingar och i nämndernas förslag till åtgärder för att minska 
kostnaderna.159 Även år 2001 anför nämnderna relativt detaljerade förslag på 
satsningar som ligger utanför den ram de fått av fullmäktige.160 Styrelsen tar 
i budgetdokumentet ställning till nämndernas äskanden och godkänner eller 
förkastar de enskilda förslagen. 

 Utvecklingen i Sundbyberg är mer svårtolkad delvis för att delar av 
budgetdokumenten från år 1996 saknas.161 I budgeten från år 2001 ges 
nämnderna övergripande ramar som de har att hålla sig till. Budget-
dokumentet präglas i övrigt av målstyrningstänkandet och ett stort antal 
målformuleringar av en relativt oprecis typ. (se vidare kapitel 7). 
Investeringsbudgeten är, liksom i Tyresö, dock relativt detaljerad.162 

Budgetdokumenten i Nynäshamn liknar det från Sundbyberg. Budgeten 
från 1996 innehåller ett stort antal budgeterade nyckeltal som är av mer eller 
mindre precis karaktär.163 I 2001 års budget har dessa nyckeltal i stort sett 
försvunnit och istället ersatts av ett ganska stort antal målformuleringar och 
direktiv. Liksom i Sundbyberg är investeringsbudgeten relativt specificerad i 
2001 års budget. 

Om man jämför kommunerna så finns det tydliga likheter mellan 
kommunerna. I alla kommuner har detaljeringsgraden minskat och 
nämnderna i större utsträckning fått en övergripande ram att hantera. 
Utvecklingen verkar ha gått längst i Nacka men även i Sundbyberg och 
Nynäshamn har det skett en ganska långgående delegering av beslutsmakt 
från fullmäktige till nämnderna. En liknande utveckling har också inträffat i 
Tyresö men av budgetdokumentet från år 2001 att döma verkar 
budgetprocessen i Tyresö inte vara lika decentraliserad.  Styrelsen tar 

                                                 
158 Tyresö kommun, Kommunalfullmäktige 2000-11-23, §91 Budget 2001, se 
driftbudget, bilaga 2 och  investeringsbudgeten i bilaga 5 
159 T ex anges att anslaget till Svenska 2 skall minskas med 250 000 kronor. Se 
Tyresö kommun, kommunfullmäktige 1995-11-30, § 101 Budget 1996 
160 Inom äldreomsorgen specificeras t ex att en skall en demenssjuksköterska 
anställas på deltid och inom skolan vill barn och utbildningsnämnden satsa pengar 
på ett observationsprojekt för förskolan och kunskapstester i skolan se Tyresö 
kommun, Kommunalfullmäktige 2000-11-23, §91 Budget 2001 
161 Tyvärr fick jag inte tag på budgetdokumentet från år 1996 så jag koncentrerar 
mig här på det från 2001. 
162 Sundbybergs stad, kommunstyrelsen 2001-11-12, Budget 2002 – Med barnen 
bygger vi framtiden – socialdemokraternas, Vänsterpartiets och miljöpartiets 
budgetförslag 2002 
163 Vissa av nyckeltalen är av deskriptiva eller byggda på prognoser, t ex det 
förväntade antalet elever i grundskolan. Andra nyckeltal har karaktär av 
målsättningar, t ex procentantalet behöriga lärare i skolan. En tredje kategori har 
karaktär av vanlig resursfördelning, t ex läromedelskostnaden per elev Nynäshamns 
kommun, Budget 1996, VPL 96-98, s. 50-51 
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ställning till nämndernas enskilda förslag på en ibland relativt detaljerad 
nivå.  
 

6.2 Förändring av det reguljära beslutsfattandet 
 
 
Politikerna kan också styra genom att fatta beslut i enskilda sakfrågor vid 
årets reguljära möten i fullmäktige, styrelse och nämnder. Detta 
beslutsfattande har studerats kvantitativt. Som framgick i kapitel 4 så har 
antalet besluts- och informationsärenden kartlagts i kommunerna under de 
studerade åren. Jag skall här ägna mig åt beslutsärendena och återkommer 
i kapitel 7 till informationsärendena.   

I undersökningen har två slags beslutsärenden särskiljts, s.k. 
övergripande och ej övergripande ärenden. Med övergripande beslutsärenden 
avses ärenden som är mindre specifika och ofta av mer principiell karaktär. 
Typiska ärenden som klassificerats som övergripande är budgetbeslut, 
organisationsfrågor, policy-, plan- och programärenden. Övriga besluts-
ärenden har klassificerats som ej övergripande. Tanken bakom denna 
uppdelning är att en delegering av beslutsmakt i organisationen främst bör 
avse de ej övergripande beslutsärendena, d.v.s. en delegering bör innebära 
att de sådana beslutsärenden minskar i antal. Detta gäller inte 
nödvändigtvis de övergripande beslutsärendena eftersom det ofta ligger i 
strävandena, t ex i managementreformer som målstyrning, att politikerna 
skall ägna sig åt att formulera policys, planer och program mm men inte åt 
att fatta de exekutiva besluten.  

Gränsdragningen mellan övergripande och ej övergripande 
beslutsärenden är dock inte så lätt att göra i praktiken och är något 
flytande. Att avgöra om ett beslutsärende är av det ena eller andra slaget 
fordrar ibland en relativt ingående analys av ärendet vilket inte alltid har 
funnits tid och möjlighet att göra inom ramen för denna undersökning. Som 
kommer att framgå så är dock inte gränsdragningen mellan de olika typerna 
av beslutsärenden inte avgörande för att tolka undersökningens resultat. 

Utvecklingen av beslutsärenden över tid måste dock tolkas med viss 
försiktighet av andra skäl. Det viktigaste är att det inte nödvändigtvis 
avspeglar det faktiska antalet beslut som fattas i de politiska styrelserna. 
Skälet är att undersökningen utgått från de formella paragrafer eller ärenden 
som hanterats på respektive nivå. Eftersom det inom ett ärende eller en 
paragraf kan fattas flera beslut så kan den verkliga utvecklingen döljas av 
att kommunen förändrat hanteringen av ärenden. Om flera beslutsärenden 
slås ihop till ett gemensamt beslutsärende ger detta en skenbar bild av att 
det skett en minskning av antalet beslut. Mitt subjektiva intryck är dock att 
de förändringar av antalet beslutsärenden som kan påvisas i flera av 
kommunerna inte kan förklaras med hänvisning till denna felkälla.  
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I figurerna 6.1-6.4 presenteras utvecklingen av antalet besluts- och 
informationsärenden i fullmäktige, styrelse och vissa nämnder i respektive 
kommun. De nämnder som stapeldiagrammen i figurerna bygger på varierar 
från kommun till kommun beroende på nämndsindelningen i respektive 
kommun.164 De nämnder som valts ut är, som sagt,  de som hanterar 
skolfrågor respektive barn- och äldreomsorg. 1984 var detta skolstyrelsen 
respektive socialnämnden i varje kommun. År 1990, 1996 och 2001 varierar 
detta mellan kommunerna beroende på att nämndsindelningen varierar165.  

Den förändrade nämndsindelningen gör utvecklingen på nämndsnivån 
lite osäker. Ett sätt att komma runt detta problem är att endast mäta de 
ärenden som är direkt kopplade till verksamhetsområdena, d.v.s. skola 
respektive barn- och äldreomsorg. Detta är möjligt genom att varje ärende 
klassificerades utifrån vilket sakområde som det berörde. I figurerna 6.1-6.4 
har detta illustrerats som verksamhetsrelaterade ärenden på nämndsnivån  
(det nedre högra stapeldiagrammet i respektive figur). Att studera endast de 
ärenden som direkt går att koppla till verksamhetsområdena ger sannolikt 
även en bättre bild av i vilken utsträckning beslutsmakt delegerats till 
verksamheten. Skälet är att nämnderna hanterar många ärenden som inte 
direkt har med verksamheten att göra. Det kan t ex handla om hur det 
interna arbetet i nämnden organiseras.  
 
Undersökningens resultat 
 
Som framgår av i figur 6.1-6.4 så har det tydligaste förändringarna inträffat i 
Nacka och Nynäshamn medan utvecklingen i Tyresö och Sundbyberg är mer 
varierande eller måttlig. Det bör dock påpekas att utvecklingen i 
kommunerna år 1984 startar från olika nivåer och det sker en slags 
harmonisering där alla kommuner rör sig mot ungefär samma antal 
beslutsärenden år 2001.  

I Nacka, illustrerad i figur 6.1, har antalet ärenden och framförallt 
beslutsärenden minskat på alla nivåer. Diagrammen visar också att det är 
de ej övergripande ärendena som minskar i antal och att informations-
ärenden ökar i styrelsen och i de utvalda nämnderna. 166 Utvecklingen på 
nämndsnivån är i Nacka lite svårtolkad eftersom nämndsstrukturen har 

                                                 
164 Före den nuvarande kommunallagen var kommunerna tvungna att ha en viss 
nämndsindelning, t ex en skolstyrelse och en socialnämnd. Efter 1991 behöver 
kommunerna inte ha några andra nämnder än kommunstyrelsen (som i formell 
mening alltså betraktas som en nämnd) 
165 I appendix 1 finns en uppräkning av vilka nämnder som ingår respektive år 
166I fullmäktige är antalet informationsärenden relativt hög 1990. Någon riktigt bra 
förklaring till varför informationsärenden var så många då har jag inte lyckats få. 
Ingen av de intervjuade har någon klar minnesbild av en tydlig orsak. Det enda 
skälet som nämnts i intervjuerna är den då relativt nyligen lanserade 
målstyrningen. Kanske gav den upphov till ett ökat behov av information.  
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förändrats kraftigt över tiden.167 Nämndernas verksamhetsområden har 
växlat mellan mättillfällena och är därför inte helt jämförbara. 
Sammanställningen över ärenden som direkt berör verksamheterna (I det 
nedre högra diagrammet i figur 6.1) visar dock på samma slags tendenser 
som när alla ärenden räknats med d.v.s. att antalet ej övergripande 
beslutsärenden har minskat och informationsärenden har ökat.  

Utvecklingen i Tyresö, illustrerad i figur 6.2 visar att förändringen inte 
varit lika stora som i Nacka. Det sker dock en ganska stor minskning av 
antalet ej övergripande beslutsärenden i nämnderna. Antalet ärenden som 
passerar fullmäktige, styrelse och nämnder är också relativt lågt redan från 
början jämfört med de andra kommunerna. Det är därför rimligt att tänka 
sig att det i Tyresö inte funnits lika stor ”fallhöjd”, d.v.s. antalet ärenden har 
inte kunnat minska lika mycket. Det verkar som att Tyresö redan på 1980-
talet hade en ganska omfattande delegation.168  

Utvecklingen i Sundbyberg, illustrerad i figur 6.3, är lite oregelbunden, 
särskilt i fullmäktige och för styrelsen. En viss minskning av antalet ej 
övergripande beslutsärenden kan dock likt i Tyresö skönjas på 
nämndsnivån. Liksom i Tyresö är antalet ärenden redan 1984 relativt låg.  

I Nynäshamn sker en mycket tydlig minskning av antalet ej 
övergripande beslutsärenden, illustrerat i figur 6.4. Minskningen är stor på 
alla nivåer men är särskilt stor i styrelsen där den dock sjunker från en 
mycket hög nivå. År 1984 hanteras över 500 beslutsärenden på 
styrelsenivån. Mitt intryck är dock att en stor del av dessa var rena 
rutinärenden med mycket litet politiskt innehåll. Även om diagrammen ger 
en bild som överdriver utvecklingen något så verkar det helt klart skett en 
ganska betydande minskning av antalet politiska beslut i Nynäshamn.  

                                                 
167 De nämnder som är inräknade är, som sagt, de som har koppling till 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. År 1990 och år 1996 har en av 
områdesstyrelserna räknats in eftersom de då var ansvariga för delar av denna 
verksamhet.Den områdesstyrelse som valts är Sicklaön. 1990 var områdes-
styrelserna ansvariga bland annat för barnomsorg och äldreomsorg. 1996 var de 
ansvariga bland annat för barnomsorg. År 1990 fanns också en social beredning 
som hade nämndslika uppgifter. Denna har i räknats in i nämndskategorin för 
Nacka. 2001 fanns en produktionsnämnd som räknats in.  
168 I linje med detta berättar Birgitta Nådell (s) att någon sa till henne när hon var 
kommunstyrelsens ordförande på 80-talet att man i Tyresö hade en relativt 
långtgående delegation.  
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Figur 6.1: Antalet ärenden i fullmäktige, styrelse och utvalda nämnder i Nacka 
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Figur 6.2: Antalet ärenden i fullmäktige, styrelse och utvalda nämnder i Tyresö 
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Figur 6.3: Antalet ärenden i fullmäktige, styrelse och utvalda nämnder i Sundbyberg  
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Figur 6.4: Antalet ärenden i fullmäktige, styrelse och utvalda nämnder i Nynäshamn 
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6.3 Upplevelsen av decentralisering och delegering 
 
Föregående avsnitt ger intrycket av att det skett en mer eller mindre stor 
delegering och decentralisering av politisk beslutsmakt i kommunerna. Att 
en sådan skett är flertalet intervjuade också överens om men bilden hos de 
intervjuade är inte helt entydig. Ett skäl är att det är svårt att ställa frågor 
om graden av politisk styrning eftersom sådan kan ta sig uttryck på många 
olika sätt. Frågor om politisk styrning länkas lätt samman med frågor om 
relationen mellan politiker och tjänstemän och i vilken utsträckning 
politikerna upplevs som pådrivande eller inte.  

Det kan också vara så att politikerna styr på andra sätt, t ex genom 
personliga kontakter eller genom informella möten med tjänstemännen. I 
vilken utsträckning informell styrningen har ökat eller minskat i 
kommunerna är naturligtvis väldigt svårt att ha någon bestämd uppfattning 
om eftersom den är svår att studera. Informell styrning förekommer 
antagligen i alla politiska system och är också nödvändig för att det politiska 
arbetet skall fungera på ett någorlunda smidigt sätt. 

Ett mönster verkar dock vara att oppositionen upplever att delegeringen 
har gått något längre än de som sitter i majoritetsställning. Ofta är 
oppositionen också mer kritisk till utvecklingen. Jag återkommer till denna 
kritik i kapitel 9 

I Nacka och Tyresö verkar de flesta ense om att det skett en ganska 
betydande politisk delegering till verksamhet och medborgare  Det ligger 
också i de styrande majoriteternas ambition att minska den politiska 
beslutsmakten till förmån för medborgarnas eller brukarnas direkta 
inflytande.  

Trots den formella delegeringen präglas Tyresö, enligt flera av de 
intervjuade, av den s.k. ”Tyresöandan” som sägs innebära en relativt 
pragmatisk inställning till politikens genomförande och att beslut ofta fattas 
informellt genom personliga kontakter mellan styrelsens och nämndernas 
ordföranden och förvaltningscheferna. Ett uttryck för den informella 
beslutsstilen som har utvecklats till en metafor i Tyresöpolitiken är att beslut 
fattas i hissen.169 Tyresö politiken präglas också av att de ledande 
politikerna och då kanske särskilt kommunstyrelsens ordförande har 
förväntas ta ett stort ansvar för både stort och smått i kommunen. Om detta 
skall betraktas som en del av Tyresöandan kan diskuteras men Jan Larsson 
(fp) säger t ex att kulturen har varit sådan om man ”velat ha en gran 
nedsågad så har man ringt till kommunalrådet för att få det fixat”. 

                                                 
169 Just ”hissen” som ett ställe för beslutsfattande nämns av  Birgitta Nådell (s), Jan 
Larsson (fp), Mats Fält (m). Ett skäl kan vara att kommunhuset i Tyresö, det s k 
”vita huset” är en hög byggnad mitt i Tyresö centrum där hissen är det ställe där 
folk naturligen möts. 
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I Sundbyberg är bilden inte lika entydig. Flera av de intervjuade 
upplever att det politiska arbetet på många sätt blivit mer komplicerat och 
Sune Nygren (s) upplever t ex att kommunstyrelsen fått alltmer ärenden att 
ta hand om och att ärenden blivit mer komplexa. En förklaring till detta kan 
dock vara att kommunstyrelsen, pga. förändrade nämndsorganisation 
övertagit en del ärenden som tidigare låg på vissa facknämnder.  Det 
moderata oppositionsrådet Hans Erik Malmros menar att majoritetspolitiker-
na styr mindre officiellt men mer inofficiellt. Majoriteten säger att dom 
delegerar till nämnder och tjänstemän men i praktiken fattas, enligt 
Malmros, informella beslut vid veckovisa möten mellan de ledande 
politikerna på majoritetssidan och chefstjänstemännen. Malmros upplever 
att utvecklingen gått i en pendelrörelse från ett läge då fullmäktige styrde allt 
i detalj till en situation i början och mitten av 90-talet då någon form av 
målstyrning praktiserades tillbaka till en central detaljstyrning som sker 
informellt. 

I Nynäshamn har man enligt flera av de intervjuade både delegerat och 
decentraliserat beslutsmakt i organisationen. Inom socialdemokratin har 
det, enligt Tommy Söderblom (s) funnits de som upplevt att delegationen till 
tjänstemännen gått för långt. Utvecklingen har också en enligt Kenneth 
Sparr (tj) präglats av att den centrala administrationen har avlövats och att 
man decentraliserat inom organisationen. Minskningen av antalet besluts-
ärenden i figur 6.4 känns i stort igen men uppfattas av vissa som 
överraskande stor.170  

Samtidigt som man delegerat finns en bild av att särskilt ordförandena i 
nämnderna ofta befunnit sig väldigt nära verksamheten och ibland 
uppfattats ”peta” i verksamheten och gått in på det som uppfattas vara 
tjänstemännens arbetsuppgifter.171 

Den minskade detaljstyrningen i budgeten illustreras av följande 
beskrivning av det före detta oppositionsrådet i Nynäshamn Siv Sandahl: 

 
” jag kommer ihåg när jag började… då hade jag någon slags liten bok med 
vartenda konto i kommunen… så att där kunde jag… jag kunde få en avstämd 
budget genom att gå igenom den här och se vad är onödigt och vad är inte. 
Och då kunde jag säga så här, vadå? Det här tar vi bort, och det här tar vi 
bort och det här lägger vi på…det fanns konkreta kronor alltså…och jag tyckte 
jag gjorde väldigt bra budgetar då… Men sedan… blev det väldigt diffust… 

 
 
 

                                                 
170 Tommy Söderblom (s) upplever t ex att det är ”överraskande mycket”. Kenneth 
Sparr (tj) ser dock inget konstigt i figurerna utan betraktar det som en konsekvens 
av att man jobbat med delegation.  
171 Detta är en bild som förmedlas av både Tommy Söderblom (s) och Tore Åkerbäck 
(s) 
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6.4 Sammanfattande bedömning  
 
Om man summerar utvecklingen kan man konstatera att det sker en formell 
delegering eller decentralisering av beslutsmakt i budgetarbetet i alla 
kommuner. Budgetarna blir allt mindre detaljerade och utveckling i riktning 
mot rambudgetering är likartad i alla de studerade kommunerna. Studien av 
det reguljära beslutsfattandet visar att det sker en minskning av antalet 
beslutsärenden på nämndsnivån i alla kommuner men att utvecklingen i 
övrigt varierar. I Nacka och Nynäshamn är minskningen av antalet 
beslutsärenden mest påtaglig. I dessa kommuner sker dock minskningen 
från en ganska hög nivå och antalet ärenden i de olika kommunerna 
tenderar att konvergera till en relativt likartad nivå i samtliga kommuner. 
 Att det skett en formell delegering och decentralisering av beslutsmakt i 
kommunerna är tydlig. Däremot är det lite svårare att säga vad som består i 
en delegering från fullmäktige till nämnder och hur mycket som delegerats 
vidare till verksamhet och tjänstemän. Det faktum att antalet besluts-
ärenden minskar i nämnderna i alla kommuner antyder dock att 
delegeringen och delegeringen innehåller båda komponenterna. Det är 
rimligt att tro att utvecklingen dels präglas av att beslutsmakt delegerats 
från fullmäktige till nämnderna men att det också skett en betydande 
delegering från nämnderna till tjänstemännen eller verksamheten.  

Detta är en bild som i stort bekräftas i intervjuundersökningen men den 
är inte helt entydig. Det kan dock bero på att de intervjuades upplevelse av i 
vilken utsträckning politikerna styr eller detaljstyr verksamheten inte bara 
beror på de formella förändringarna. Upplevelsen av styrningen beror 
antagligen även på hur de intervjuade upplever interna mer informella 
relationer mellan styrelsen och nämnderna och mellan politikern och mellan 
politikerna och tjänstemännen. Jag kommer att återkomma till dessa 
relationer i kapitel 10.  

Att exakt bestämma hur långt delegeringen och decentraliseringen, 
relativt sett, har gått i respektive kommun är inte möjligt utifrån den här 
undersökningen. Nacka framstår dock som den kommun där politikerna 
mest entydigt delegerat politisk beslutsmakt till verksamheten eller 
förvaltningen. Även i Tyresö är denna typ av delegering relativt tydlig. I 
Nynäshamn präglas utvecklingen, kanske mer än i de andra kommunerna 
av att det skett en delegering inom det politiska systemet, där beslutsmakt 
delegerats eller till nämnderna. I Sundbyberg är utvecklingen mera 
svårbedömd. Det har dock skett en tydlig formell delegering i budgetarbetet. 
Det kan dock diskuteras om politikerna funnit andra vägar att styra när den 
mer formella styrningen minskat.  

Utvecklingen av graden av delegering av politisk beslutmakt har 
sammanfattats i tabell 6.1. 
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Tabell 6.1 Sammanfattning av delegering och decentralisering av politisk beslutmakt 
 

  Nacka Tyresö Sundbyberg Nynäshamn 

Utvecklingen av 
detaljstyrning i 
budgetarbetet 

Minskad 
detaljstyrning i 
budgetarbetet  

Minskad 
detaljstyrning i 
budgetarbetet.  

Minskad 
detaljstyrning i 
budgeten.   

Minskad 
detaljstyrning i 
budgetarbetet.  

Antalet 
beslutsärenden i 
det reguljära 
arbetet 

En relativt stor 
minskning av 
antalet 
beslutsärenden, 
särskilt på 
nämndsnivån.  

Ett minskat antal 
beslutsärenden på 
nämndsnivå 

En viss minskning 
av antalet 
beslutsärenden på 
nämndsnivån 

En kraftig 
minskning av 
antalet 
beslutsärenden på 
alla nivåer men 
särskilt i styrelsen.

Upplevelse av 
delegering av 
politisk beslutmakt 
hos de intervjuade 

Bekräftar bilden av 
att det skett en 
delegering till 
verksamhet och 
medborgare 

Bekräftar 
delegeringen men 
ger även bilden av 
en relativt informell 
beslutskultur i 
kommunen 

Ingen entydig bild 
eventuellt styr 
politikerna mer 
informellt 

Bekräftar 
delegering och 
decentralisering i 
organisationen 
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7 Management: målstyrningens genomslag och 
utformning 
 
Om att bedöma målstyrningens genomslag 
 
Alla kommuner bedriver någon form av målstyrning. Men att politikerna eller 
kommunerna säger att dom målstyr är inte tillräckligt för att hävda att dom 
faktiskt gör det. Tidigare forskning om målstyrning har ofta, som nämndes i 
kapitel 2, visat på avståndet mellan retorik och praktik.  

Hur kan då graden av målstyrning mätas? Utgångspunkten för den 
undersökning som gjorts har varit att mäta i vilken utsträckning politikerna 
och/eller kommunen ägnar sig åt målstyrningens aktiviteter och i vilken 
utsträckning målstyrningen påverkat föreställningarna om den politiska 
styrningen. Man kan tänka sig en glidande skala, från ett läge där 
arbetssättet endast på ytan har påverkat kommunen och endast är något 
man lyfter fram i högtidstalen till ett läge där arbetssättet faktiskt präglar 
hela det politiska arbetet och tankesättet hos politiker och tjänstemän. 
Syftet är alltså inte bara att studera i vilken utsträckning politikerna ägnar 
sig åt målstyrningens aktiviteter utan hur hela den politiska och 
administrativa ledningen påverkats 

Målsättningen är dock inte att bedöma i vilken utsträckning politikerna 
eller ledningen faktiskt styr med hjälp av målen. Utifrån avhandlingens syfte 
är det viktiga att studera i vilken utsträckning kommunerna och politikerna 
ändrat sitt beteende och sitt tankesätt om styrningen. Om sedan den 
styrning som ledningen ägnar sig åt är ändamålsenlig eller inte är i detta 
sammanhang mindre väsentligt. Att bedöma vilken styrverkan målstyrning-
en har är dessutom en väldigt svår uppgift som skulle fordra en mycket 
ingående studie av kommunerna.  

För att studera i vilken utsträckning den politiska och administrativa 
ledningen ändrat sitt beteende respektive sina föreställningar om styrningen 
har ett antal olika indikatorer studerats. För det första har de intervjuades 
egen bild av arbetet med målstyrning undersökts. Upplevs målstyrningen 
som central i det politiska arbetet och vilket motstånd och vilka problem har 
styrningsfilosofin mött? För det andra har en analys av de mål som 
formulerats i budgetdokumenten genomförts. Det som granskats är dels hur 
ambitiösa måldokumenten rent allmänt är, dels hur exakta de är och vilket 
handlingsutrymme de lämnar för tjänstemän och personal längre ned i 
organisationen.  

Det senare är viktigt eftersom en viktig komponent i målstyrnings-
filosofin består i en arbetsdelning mellan politiker och tjänstemän eller 
mellan ledning och personal. Om målen inte medger något handlings-
utrymme för tjänstemännen eller personalen att välja medel så existerar 
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heller ingen arbetsdelning. Om en målformulering helt saknar handlings-
utrymme kan man betrakta den som ett traditionellt beslut eller 
detaljreglering. Om man t ex beslutar att bygga en skola på plats A eller 
formulerar ett mål om att bygga en skola på plats A så är dessa rimligtvis 
likvärdiga ur ett styrningsperspektiv.172 Målformuleringar som har formen av 
vanliga beslut indikerar att målstyrningstänkandet har haft en begränsad 
ambitionsnivå.  

Målformuleringarna i budgethandlingarna ger också en indikation på 
vilken form av målstyrning som praktiseras. Som framgick i kapitel 2 så 
finns det olika varianter av målstyrning. Från relativt centralistiska varianter 
till mer decentralistiska varianter där t ex verksamhetsutveckling står i 
fokus.  

 Ytterligare en indikator för målstyrningens genomslag är i vilken 
utsträckning politikerna ägnar sig åt uppföljningar och utvärderingar. Två 
källor ligger till grund för undersökningen. Dels de intervjuades egna 
upplevelser. Upplever politikerna och tjänstemännen att arbetet med 
uppföljningar och utvärderingar tilltagit eller avtagit i betydelse. Dels har en 
sammanräkning av s.k. informationsärenden i det reguljära beslutsfattandet 
gjorts. Jag återkommer till detta längre fram.  

Jag inleder med att bedöma den ambitionsnivån och utformningen av 
målstyrningsfilosofin (avsnitt 7.1 och 7.2). Därefter beskrivs arbetet med 
uppföljning och utvärdering i kommunerna (7.3). I avsnitt 7.4 beskrivs 
upplevda problem med målstyrningen och i 7.5 sammanfattas kapitlet.  
 
 
 
 

                                                 
172 Ett problem i sammanhanget är att alla beslut, oavsett ifall de är formulerade 
som mål eller ej, nästan alltid ger utrymme för diskretion. Om politikerna beslutar 
att bygga en skola på plats A kan beslutet vara mer eller mindre detaljerat och ge 
mer eller mindre utrymme för förvaltningen att bestämma färg, form, storlek, 
ventilationsssystem mm. Det innebär att även s k "traditionella beslut" normalt ger 
utrymme för diskretion. Skillnaden i diskretion mellan målbeslut och  vanliga 
beslut är därför relativ. Målbeslut bör ge större utrymme för diskretion än vanliga 
beslut men det är svårt att exakt bestämma hur stort utrymmet bör vara. Denna 
bedömning kan vara svår men en fråga som kan ställas när en målformulering 
analyseras är ifall denna formulering lika gärna kan formuleras som ett traditionellt 
beslut. Låt säga att en kommun formulerar målet att en skola skall byggas vid plats 
A, med storlek B, med ventilationssystem C osv. En sådan målformulering ger litet 
utrymme för diskretion och skulle lika gärna kunna formuleras som ett traditionellt 
beslut. Enligt min mening är en sådan formulering endast en målformulering på 
retorisk nivå men i praktiken att betrakta som ett förtäckt traditionellt beslut. Mer 
svårbedömt blir det om kommunen inte specificerar plats, storlek, ventilations-
system mm. Vi hamnar här i en relativ bedömning som inte alltid är självklar. 
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7.1 Ambitionsnivån i målstyrningsarbetet 
 
Ambitionsnivån i arbetet med målstyrning har varierat en del mellan de fyra 
studerade kommunerna. Nacka framstår som den kommun som arbetet 
mest intensivt med styrfilosofin medan Tyresö och Nynäshamn hamnar i 
andra änden av skalan.  

Målstyrningstänkandet i Nacka har förknippats med en tydlig ambition 
att förändra det politiska arbetet i grunden. Det folkpartistiska kommunal-
rådet Stefan Saläng menar t ex att man i Nacka tidigt var inne på att 
förtroendemannauppgiften inte var en exekutiv uppgift. Ett tydligt uttryck 
för denna ambition är inrättandet av de s.k. finansieringsnämnder, vars 
uppgift till stor del är att ägna sig åt målstyrning, se kapitel 5. 
Måldokumenten i budgetarna framstår också som ambitiösa och relativt 
konsekventa i sin utformning. De är, i väldigt stor utsträckning, skrivna på 
ett sådant sätt så att de kan följas upp och kontrolleras med hjälp av 
kvantitativa attitydmätningar. Vanliga målformuleringar är t ex att "Minst 70 
% av de anhöriga skall vara nöjd med hemtjänsten 1991"173 eller ”Minst 80 
% av nackaborna skall anse att elever och föräldrar ges möjlighet till 
inflytande över skolan” eller att ”Minst 90 % av föräldrarna skall vara nöjda 
med kvaliteten i den barnomsorg deras barn har kunnat få”174 En utveckling 
som kan noteras över tid är att de blir mer likformiga, vilket tyder på att det 
sker en central samordning av målstyrningen i kommunen. I 1990 års 
budget har nämnderna hanterat målstyrningen på lite olika sätt.175 

                                                 
173 Ett annat exempel är: "80% av föräldrarna skall anse att omsorgen barnet får är 
god..."  "Minst 70% av de anhöriga skall vara nöjd med hemtjänsten 1991". Nacka 
kommun, 1990, Förslag till budget, s. 84-85 
174 Dessa exempel  är från 1996 års budget, se Nacka kommun, 
Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll 1996-11-25--11-27, s. 30. År 2001 är 
formuleringarna i stort sett likadana men inom skolans område har dock ett par 
effektmål smugit sig in som bryter mönstret. För det första att "Alla elever skall ha 
en utvecklingsplan" och "Alla föräldrar skall minst en gång per termin informeras 
skriftligt och muntligt om elevens utvecklig (sic) och lärande" Målen liknar vissa 
effektmål från 1990 och ger inte lika stort utrymme för diskretion som de mål som 
utnyttjar attitydmätningarna. Nacka Kommun, kommunfullmäktige, 2001-11-19, s. 
27. 
175 Målen år 1990 inom barn- och äldreomsorgen är anpassade efter modellen med 
attitydmätningar medan vissa målformuleringar inom skolområdet är relativt 
oprecisa och andra har karaktären av förklädda beslut av traditionellt snitt. Ett 
exempel på ett oprecist effektmål är t ex: "Inför läsåret 1991/92 skall skolstyrelsen 
aktivt verka för att försöksverksamhet med profilering avseende olika ämnen  eller 
olika alternativa pedagogiska arbetsformer anordnas inom vissa skolor eller klasser 
i grundskolan". Ett exempel på ett mål som har karaktär av ett vanligt beslut är: 
"För varje elev i grundskolan skall terminsvis lämnas individuell information betr 
studieresultatet till elever och föräldrar. Informationen bör vara såväl skriftlig som 
muntlig och fr o m årskurs 6 preciseras ämnesvis". Se Nacka kommun, 1990, 
Förslag till budget, s. 68. 
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I Tyresö framstår arbetet som mindre ambitiöst. Marie Linder (s) 
upplever också att arbetet i jämförelse med andra kommuner haft en lägre 
prioritet i Tyresö. I intervjuerna framkommer inte heller samma ambition att 
förändra politikerrollen och dra en skarp gräns mellan politikerna och 
tjänstemän som framträder i Nacka. Ambitionen att målstyrningen skall 
utgöra politikernas huvudsakliga styrinstrument som präglar nämnds-
politiken i Nacka saknas också.  

Bilden av ett i Tyresö relativt nedtonat arbete med målstyrningen 
bekräftas av de i budgeten formulerade målen år 1996 och 2001.176 Det 
intryck som målformuleringarna ger är att man inte ägnat så mycket tid och 
kraft åt att formulera dem. Utformningen av de mål som formulerats varierar 
mycket och flera av målen har karaktär av vanliga beslut eller regleringar, 
d.v.s. de lämnar litet handlingsutrymme för val av metoder. År 1996 har t ex 
flera mål karaktär av regler som skall gälla. Inom grundskolan skall t ex: 
"Alla elever som är berättigade till hemspråk enligt gällande regler skall 
erbjudas undervisning" och "Alla barn som uppfyller reglerna för plats i 
kommunal barnomsorg skall inom ramen för barnomsorgslagens tolkningar 
erbjudas barnomsorg".177 Samma tendens finns i 2001 års budget. Exempel 
som kan nämnas är "Ett nytt talsvarssystem införs i kommunens växel" eller 
"Trygghetsmätning skall genomföras"178.  

I Sundbyberg har man arbetet med att ta fram mål tidvis varit relativt 
ambitiöst men till skillnad från det i Nacka är det inte lika enhetligt 
uppbyggt. Studerar man målformuleringarna i budgethandlingarna kan man 
konstatera att de varierar över tiden och mellan olika sakområden. Målen är 
också genomgående övergripande och oprecisa. I 1990-års budget 
formuleras t ex inom barnomsorgen mål som att "ge barn till föräldrar som 
förvärvsarbetar eller studerar en god vård och omsorg", och inom äldre-
omsorgen mål som att "människor med handikapp ska ha möjlighet att delta 
i kultur- och samhällsliv".179  I 1996 års budget formuleras kvalitetsmål 
inom barnomsorgen. Dessa mål är en blandning av målsättningar i 
traditionell mening, uttryck för gemensamma värderingar och beskrivningar 
av hur verksamheten skall bedrivas. Ett exempel är: "Generellt är det bättre 
för barn om det är färre barn och få vuxna per barngrupp än om det är stora 
barngrupper med flera vuxna. Välutbildade arbetslag krävs" 180  Även inom 

                                                 
176 Som nämndes i kapitel 5 introducerades målstyrningstankarna i Tyresö under 
valperioden 1991-1994. Det innebär att ingå mål formulerades i budgeten år 1990.  
177 Tyresö kommun, Budget 1996, Bilaga 2 
178 Tyresö kommun, Budget 2001, Bilaga 1 Inom äldreomsorgen utgör flertalet 
resultatmål beslut om att olika slags utredningar som skall genomföras. 
179 Sundbybergs kommun, kommunfullmäktige, 1990-11-26, § 214 Bihang 103, s. 
122, 125.  
180Ett annat exempel är "Föräldrasamarbete bör innehålla både enskilda samtal och 
träffar med föräldrar med grupp" Sundbybergs kommun, Barnomsorgsnämnden, 
1995-09-26  Förslag till verksamhetsplan 1996 Barnomsorgsnämnden, s. 12, 13 



 83

skolan och äldreomsorgen är flertalet mål relativt oprecisa även om det finns 
exempel på motsatsen.181  

En särskild ansträngning gjordes kring sekelskiftet då ett styr- och 
kvalitetsprogram utvecklades i samarbete med konsultfirman Ernst & 
Young182. Styrningen och uppföljningen skall enligt detta styrsystem utgå 
från fem s.k. perspektiv, samhälls-, brukar-, medarbetar-, finansierings-, 
och framtidsperspektiv. Systemet har stora likheter med och är antagligen 
utvecklat utifrån s.k. balanserad styrning eller Balanced Scorecard som 
nämndes i kapitel 2.183 Det som skiljer de nya styrsystemen från den 
traditionella målstyrningen tycks främst vara de perspektiv som anläggs. 
Styrsystemet är ambitiöst men inte alldeles enkelt att förstå. 

I 2001 års budget har den nämnda styrmodellen införts. Jämför man 
med tidigare budgetdokument har målformuleringarna en centralare roll och 
framförallt har de har blivit betydligt fler. Varje nämnd har formulerat ett 
stort antal mål. Inom äldreomsorgen har man följt det centrala påbudet om 
att använda sig av de olika perspektiven vid formuleringen av åtagandena. 
Ett stort antal målsättningar av relativt oprecis natur har formulerats.184 I 
barn- och ungdomsnämnden syns inte perspektiven i framställningen. De 
mål som formulerats är relativt övergripande. Arbetet med att formulera de 
mer preciserade målen eller åtagandena har delegerats till verksamheten.185  

                                                 
181 Ett exempel är målet att "Minst 98% av grundskoleeleverna ska erhålla 
fullständigt slutbetyg från åk 9, vårterminen 1996". Sundbybergs kommun, 
Ungdoms och utbildningsförvaltningen 1995-10-04 Förslag till verksamhetsplan 
och investeringsbudget för ungdoms- och utbildningsnämnden, s. 24 Även inom 
äldreomsorgen är målformuleringarna överlag oprecisa men man flaggar för att man 
under 1996 skall utarbeta en ny långtidsplan med mätbara effektmål och 
kvalitetsmål se: Sundbybergs stad, Äldre och omsorgsförvaltningen, 1995-10-10, 
Verksamhetsplan för Äldre och omsorgsnämnden 1996, samt planerings-
förutsättningar 1997-98, s. 2 
182 Uppgift från Sune Nygren (s) och Hans Erik Malmros (m) 
183Även i dessa system talar man om olika perspektiv som skall beaktas även om 
det inte är fråga om exakt samma perspektiv. I litteraturen om Balanced Scorecards 
finns olika varianter vilket framgår i handböckerna. Vissa perspektiv verkar dock 
alltid finnas med, t ex ett kund- eller brukarperspektiv och ett ekonomiskt eller 
finansiellt perspektiv. Den modell som tillämpas i Sundbyberg skiljer sig kanske 
framförallt genom att ha med ett s k samhällsperspektiv.  Se Konsten att styra - 
exempel på kommunala Balanced Scorecard, 2000, Svenska kommunförbundet. 
Ericsson, Björn & Gripne, Anders, 2002,  
184 T ex: "Verka för att skäliga avgifter tas ut för kommunala insatser", "Utforma 
hjälpinsatserna så att sjukvårdsinsatser, personlig vård och insatser i bostad och 
fritid alltid utgår från individens egen förmåga" 
Sundbybergs stad, kommunstyrelsen 2001-11-18, Budget 2002 - Nämnders och 
styrelsers verksamhetsplaner 2002, s. 61, 62. 
185 Man ger t ex barnomsorgen i uppgift att formulera det kvalitativa innehållet och 
hur de åtar sig att arbeta med sådant som ”Förskolans uppdrag och värdegrunder”, 
”Normer och värden”, ”Utveckling och lärande” mm. utarbeta en ny långtidsplan 
med mätbara effektmål och kvalitetsmål. Sundbybergs stad, kommunstyrelsen 
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I Nynäshamn uttrycker flera av de intervjuade att målstyrning var något 
man pratade om i början av nittiotalet men att arbetet med tiden försvunnit 
från den politiska dagordningen. Kommunfullmäktiges ordförande Tommy 
Söderblom (s) upplever t ex att det fanns ett mer ambitiöst arbete under en 
tid, bland annat talade man om ”grön målstyrning” i samband med att 
Nynäshamn blev Eko-kommun. Idag upplever dock Söderblom inte att någon 
talar om målstyrning eller att det ens finns med i vokabulären.186 Idag verkar 
det vara en ganska begränsad skara politiker och tjänstemän för vilka 
arbetet med att formulera mål har en tydlig mening eller betydelse. 
Kommunstyrelsens ordförande Tore Åkerbäck (s) är en av dem. Han 
erkänner dock att det sällan eller aldrig blir någon debatt om de frågorna i 
kommunstyrelsen eller inom majoritetskoalitionen. En komponent i 
målstyrningsidéerna som verkar leva kvar är att det finns en vilja att 
tydliggöra gränsen mellan politiker och tjänstemän. Jag återkommer till 
detta när relationen mellan politiker och tjänstemän diskuteras i kapitel 10 

Den relativt begränsade ambitionen eller genomslaget av målstyrnings-
tänkandet kan även skönjas i de mål som formulerats i budgeten. I 
budgetdokumenten förekommer dels övergripande mål som t ex att 
skolmåltiderna skall förbättras och hemspråksundervisningen prioriteras.187 
Dels formuleras preciserade mål som har karaktär av regler eller vanliga 
beslut. Exempel är t ex att "erbjuda förvärvsarbetande eller studerande plats 
för sina barn i förskola eller familjedaghem"188 eller att "De elever i åldern 6-
12 år som har behov av tillsyn före och efter undervisningen ska erbjudas 
sådan tillsyn i enlighet med socialtjänstlagen” 189 Det förekommer dock mål 
av samma typ som de som formulerats i Nacka t ex att ”Minst 90 % av varje 
årskull utexamineras från gymnasieskolan inom fyra år”.  Sammantaget är 
dock flertalet mål relativt vaga och de mer preciserade målen har ofta 

                                                                                                                                                         
2001-11-18, Budget 2002 - Nämnders och styrelsers verksamhetsplaner 2002,  s. 
58.  
186 Ett annat exempel är det före detta oppositionsrådet Siv Sandahl (m) som  
upplever sina minnesbilder av målstyrningen som ”en aning diffusa” och säger: ”Jag 
kan säga dig att…jag kommer ihåg när vi började med det sedan kommer jag inte 
ihåg nåt mer om det”. 
187 Nynäshamns kommun, VPL 90-91 Budget 1990, s. 108 
188 Nynäshamns kommun, VPL 90-91 Budget 1990, s. 121 
189 Nynäshamns kommun, Budget 1996, VPL 96-98, s. 50.  Andra mål har karaktär 
av regler eller garantier t ex "Barn som anmält behov av barnomsorgsplats skall 
erbjudas sådan maximalt inom 4 månader efter anmälningsdatum" se Nynäshamns 
kommun, Budget 1996, VPL 96-98, s. 58-59 Några mål liknar dem som formulerats 
i Nacka, t ex: "Minst 95 % av antagna förstaårselever vid Nynäshamns gymnasium 
ska utexamineras.Nynäshamns kommun, Budget 1996, VPL 96-98, s. 52 Inom 
äldreomsorgen formuleras verksamhetsmålen som en beskrivning av problem och 
de arbetssätt och prioriteringar som skall prägla verksamheten under 
budgetperioden Nynäshamns kommun, Budget 1996, VPL 96-98, s. 67-68. Från år 
2001kan målet ”Plats inom förskoleverksamheten erbjuds senast inom fyra 
månader efter anmälningsdatum…”, Nynäshamns kommun, Mål och budget 2001 
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karaktären av vanliga beslut eller regler. 190 Målformuleringarna i 2001 års 
budget står t ex vid sidan om ett ganska stort antal direktiv om vad som 
skall göras. Vissa av direktiven är dock relativt vaga och har delvis karaktär 
av målsättningar.  
 

7.2 Målstyrningens utformning 
 
I kapitel 2 särskildes några olika varianter av målstyrning, bland annat en 
som betonar en mer centralistisk och mer rationalistisk styrning och en som 
betonar styrning genom att förmedla visioner eller genom att skapa en dialog 
mellan ledningen och de anställda. Man kan fråga vad de olika mål-
formuleringarna avslöjar när det gäller typen av målstyrning som efter-
strävas.  
 Det verkar rimligt att anta att graden av precision i målformuleringarna 
utgör en indikation eller uttryck för olika slags målstyrning. Om målen som 
den politiska ledningen formulerar är väldigt precisa så antyder detta en mer 
centralistisk målstyrning medan om målen är övergripande och oprecisa så 
ger detta uttryck för en mer decentralistisk tolkning av filosofin där 
ledningen lämnar ett stort utrymme åt tjänstemän och verksamhet att, inte 
bara välja medel, utan även tolka målens innebörd.  

Oprecisa målformuleringar finns i alla kommuner men antalet 
formuleringar av mer precis karaktär varierar. Grovt sett kan man se 
följande profiler av målstyrningsarbetet i de olika kommunerna. I Nacka är 
målformuleringarna genomgående relativt precisa ofta uttryckta som nivåer 
som skall uppnås i olika slags attitydmätningar. I Sundbyberg varierar 
målformuleringarna mellan åren och mellan verksamhetsområdena. Målen 
är dock i huvudsak relativt övergripande och oprecisa i meningen svåra att 
på ett enkelt sätt mäta. Målen har ofta karaktären av värderingar som den 
politiska ledningen anser skall ligga till grund för verksamheten. I Tyresö och 
i Nynäshamn förekommer en blandning av mer övergripande och oprecisa 
mål och mer konkreta och preciserade målformuleringar. De mer konkreta 
målformuleringarna har dock ofta ett så begränsat utrymme för handling 
längre ned i organisationen att det är tveksamt om man bör benämna dem 
som ”mål”. Dessa målformuleringar är i praktiken endast traditionella beslut 
som givits målformuleringens  språkdräkt. 

Man kan alltså hävda att Nackas målstyrning har en mer centralistisk 
karaktär och att målstyrningen i Sundbyberg har drag av det som i kapitel 2 
benämndes som ”visionsstyrning” där ledningen endast anger de 
övergripande målsättningarna. Det decentralistiska draget i Sundbyberg 
                                                 
190 Exempel på resultatmål är att ”Alla verkar för och inriktningen är att eleverna är 
godkända i svenska, engelska och matematik när de lämnar åk 9”, eller 
”Ombyggnationen av Rosengården 8 skall vara färdigställd under 2001”,   
Nynäshamns kommun, mål och budget, 2001,  
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förstärks av att kommunstyrelsen år 2001 delegerar det mer precisa 
målformulerandet till nämnderna som i sin tur antingen delegerar det till 
förvaltningen och verksamheten eller formulerar relativt oprecisa mål. De 
oprecisa målsättningarna i Sundbyberg gör dock att man kan fråga om 
målen verkligen har någon styrande effekt, om man kan tala om ”styrning” i 
egentlig mening.  

Att karakterisera målstyrningen i Tyresö och Nynäshamn är svårare 
eftersom det är tveksamt om delar av de ”mål” som formuleras bör betecknas 
som mål. Utifrån intervjuerna så framgår att det i Tyresö finns ett drag av en 
slags  ”visionsstyrning” i tankesättet om målstyrningen. Det handlar om att 
formulera ett fåtal mål som man sedan förankrar och medvetandegör i 
organisationen. Ett uttryck för denna tankegång finns i flera av intervjuerna 
där man menar att problemet med målstyrningen främst har varit 
svårigheten att ändra människors och organisationers sätt att tänka. 
Folkpartisten Jan Larsson gör t ex en liknelse mellan målstyrningen och 
arbetet med agenda 21 och menar att båda har byggt på att få in ett 
särkskilt tänkande i organisationen. Detta har enligt Larsson varit svårt och 
att många får ”mässlingen” bara de hör begreppet agenda 21. 

Målstyrningen i Nynäshamn är kanske ännu svårare att karakterisera 
eftersom den till skillnad från de andra kommunerna inte är lika tydligt 
separerad från den övriga styrningen. Målformuleringar blandas i 
budgetdokumenten med direktiv och regler. Tjänstemannen Kenneth Sparr 
beskriver arbetet med målstyrningen som relativt integrerat med ett allmänt 
planarbete i kommunen vilket jag tror är en ganska träffande beskrivning.  
  
Kvalitet och kvalitetsarbete 
 
I alla kommuner utom möjligtvis i Nynäshamn har målstyrningen under 
senare år kommit att sammanfogas eller delvis sammansmälta med ett s.k. 
kvalitetsarbete. Man kan fråga sig om talet kvalitet innebär något nytt eller 
om arbetet med målstyrning och arbetet med kvalitet i grunden är samma 
sak. Mitt intryck är att det finns både likheter och skillnader. Ofta handlar 
det s.k. kvalitetsarbetet om en verksamhetsutveckling där personalen skall 
bli varse brister i verksamheten och därmed få möjlighet att förändra 
arbetssätt och rutiner. En skillnad mellan målstyrningen och arbetet med 
kvalitet är dock att det förstnämnda är kopplat till budgetprocessen medan 
det sistnämnda är mer decentraliserat till nämnder och verksamhet.  

I Nacka genomförs t ex år 2003 s.k. ”kvalitetsredovisningar” inom skola 
och förskola. I dessa bedöms måluppfyllelsen på olika områden. 
Måluppfyllelsen bedöms både utifrån kommunens egna mål och utifrån 
läroplanens målformuleringar.191 Inom äldreomsorgen består kvalitets-
arbetet, bland annat, i att medicinskt ansvarig personal följer upp och utöver 
                                                 
191 Se Kvalitetsredovisning avseende förskolan och skolan i Nacka kommun 2003 
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tillsyn.192 Kvalitet och kvalitetsarbetet ser alltså lite olika ut på olika 
områden men det finns tydliga överlappningar med målstyrningen.193 

I Tyresö görs en ännu tydligare koppling mellan målstyrning och 
kvalitetsarbetet. I 2001 års budget beskrivs ett program för kvalitets-
utvecklingsarbete. Arbetet innebär att ”kvalitetsmål” skall formuleras inom 
verksamheten och intentionerna är att arbetet skall integreras i kommunens 
styr- och planeringsprocess. Arbetet beskrivs som en "vitalisering av 
målstyrningen"194 Denna bild bekräftas också i flera av intervjuerna.195    
Arbetet med kvalitet har också en tydligt decentralistisk prägel.196  

Även i Sundbyberg är det tydligt att det finns nära kopplingar mellan 
målstyrning och kvalitetsarbetet. I budgetdokumenten talar man t ex om 
modell för uppföljning av mål och kvalitet.197  Talet om kvalitet understryker 
det decentraliserade eller verksamhetsutvecklande draget i målstyrningen. 
Ett annat uttryck för målformuleringarna och kvalitetsarbetets verksamhets-
utvecklande drag uttrycks av folkpartisten Kerstin Ljunggren. På frågan om 
hur man arbetar med kvalitet inom äldre- och omsorgsnämnden arbetar 
med kvalitet svarar hon:  
 

”Ja det började ju för några år sedan, vår medicinskt ansvarige sjuksköterska 
Solveig Strand blev projektledare för kvalitetsarbetet. Jag var med på 
seminariet, vi hade inbjudit all personal och hade föreläsare och informerade 
om hur viktigt det var att man satte upp mål men också att man satte upp 
mål som var möjliga att nå.”  

 
På sina håll försöker man dock göra en skillnad mellan målstyrning och talet 
om kvalitet. Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö Berit Assarsson (m) vill t 
ex skilja målsättningar från kvalitet. Kvalitet skall, enligt henne, betraktas 

                                                 
192 Äldrenämndens verksamhet. ”att åldras i trygghet”. Äldrenämnden 2003 
193 Talet om kvalitet verkar också innehålla en bredare repertoar av 
uppföljningsinstrument än den centrala målstyrningen. I kvalitetsarbetet skall, som 
nämndes tidigare t ex medicinsk personal utöva tillsyn. Detta kan jämföras med 
den kundorientering som präglat målstyrningen, dvs där det främst är 
kommunmedlemmens eller brukarnas uppfattningar som stått i centrum. 
194 Tyresö kommun, Budget 2001, s. 32-34, Bilaga 9 
195 Både Jan Larsson (fp), Birgitta Lundell (tj) upplever kvalitetsarbetet som en 
utveckling av målstyrningen och att de hänger samman. Även Mats Fält nämner 
kvalitetsarbetet i samma andetag som målstyrningen 
196 I Barn och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning är detta tydligt: 
Redovisningen "skall fungera som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Skolornas elever, lärare, ledning och övrig personal får en tydlig och 
gemensam bild av sin verksamhet genom att kvalitetsredovisa. Dessutom får 
politiker i nämnden och andra intressenter, t ex föräldrar, en samlad bild av 
verksamheten"Tyresö kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, 
Kvalitetsredovisning 2003, Utrednings och utvärderingsavdelningen 2004-05-18, s. 
4 
197 Se Sundbybergs stad, kommunstyrelsen 2001-11-18, Budget 2002 - Nämnders 
och styrelsers verksamhetsplaner 2002 
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som en slags garantier och vara åtaganden som kommunen förpliktigar sig 
att uppfylla. Om kommunen inte uppfyller åtagandena skall medborgarna 
kunna klaga. Målen skall istället koncentreras på sådant som kommunen 
vill förändra. Hon menar även att dessa garantier eller åtaganden på sikt 
kan ersätta en del av målen. Socialnämndens ordförande i Nacka Eva 
Öhbom-Ekdahl vill också särskilja arbetet med mål från arbete med kvalitet. 
Öhbom-Ekdahl kopplar samman kvalitet med marknadsorienteringen. 
Kommunen måste ställa vissa krav på kvalitet när auktoriserar olika 
entreprenörer i sitt kundvalssystem.  
 Assarssons och Öhbom-Ekdahls tolkningar av kvalitet antyder ett 
arbetssätt där den politiska styrningen är tydligare. Det dominerande 
intrycket av det s.k. kvalitetsarbetet är dock att det innehåller en relativt 
decentralistiskt arbets- och tankesätt där lokal verksamhetsutveckling står i 
förgrunden.  
 

7.3 Arbetet med uppföljning och utvärdering 
 
En gemensam upplevelse hos många av de intervjuade är att arbetet med 
uppföljningar och utvärderingar tilltagit i betydelse och frekvens. Det gäller 
särskilt Nacka och Sundbyberg. En förklaring kan vara att den ekonomiskt 
pressade situationen i kommunerna gör att budgetuppföljningar blivit allt 
viktigare och mer frekventa inslag i det politiska arbetet. 

I Nacka har man som sagt utvecklat ett relativt ambitiöst uppföljnings-
system som i stor utsträckning baseras på kvantitativa attitydmätningar.198 I 
Sundbyberg upplever flera av det intervjuade att det blivit allt mer av 
uppföljningar och utvärderingar.199 Det är dock mer osäkert om uppföljning-
en är direkt kopplad till de mål som formuleras i budgeten. Ett skäl är att de 
mål som formulerats, åtminstone på politisk nivå är så oprecisa att de 
antagligen är svåra att utvärdera direkt.200 Göran Reierstam (m) upplever t 
ex att man i relativt stor utsträckning mäter utfallet på nämndsnivån men 
det inte kopplat till specifika mål.  

Utvecklingen i Tyresö och Nynäshamn är mer svårtolkade. I Tyresö 
skiljer sig uppfattningarna om uppföljningar har blivit vanligare mellan 
oppositions- och majoritetssidan. De borgerliga politikerna menar att det 
blivit mer av uppföljning under senare år och att den främst sker i 

                                                 
198 Denna bild förmedlas av Stefan Saläng (fp), Hans Ivar Svärd (tj).  
199 Göran Reierstam (m) upplever t ex att uppföljningen blivit viktigare i barn och 
ungdomsnämnden under senare år. Sune Nygren (s) menar att man lägger ner 
betydligt mer tid på uppföljning. 
200 Hans Erik Malmros (m) är menar att målen helt enkelt inte är utvärderingsbara 
och därmed fallerar uppföljningen. 
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nämnderna och i samband med budgetberedningen.201 Inom barn- och 
utbildningsnämnden sker t ex enligt Mats Fält (m) ”oerhört mycket mer 
uppföljning” av t ex betyg och resultat. Denna bild bekräftas av den relativt 
omfattande kvalitetsredovisning som nämndes tidigare. De två 
socialdemokrater som intervjuats är mer tveksamma och upplever att 
arbetet fått ett mer begränsat genomslag. Birgitta Nådell (s) uppfattar ändå 
att den borgerliga majoriteten haft relativt höga ambitioner när det gäller 
arbetet med uppföljning.  
 I Nynäshamn är det mer oklart vad som hänt med arbetet med 
uppföljning och utvärderingar. Det hänger delvis samman med att arbetet 
med målstyrningen har varit så pass nedtonat.  
 
En analys av informationsärenden i det reguljära beslutsfattandet 
  
För att studera utvecklingen av arbetet med uppföljningar och utvärderingar 
så har även en undersökning av antalet informationsärenden i det reguljära 
politiska arbetet genomförts. Med informationsärenden räknas alla ärenden 
där det inte fattas något beslut. Tanken bakom denna sammanräkning är att 
om kommunen ägnar sig mer åt uppföljningar och utvärderingar så bör 
antalet ärenden av informationskaraktär öka över tiden. Detta är naturligtvis 
ett ganska trubbigt mätinstrument eftersom det fångar mer än bara 
uppföljningar och utvärderingar. Det får därför tolkas med viss försiktighet.  

Antalet informationsärenden finns presenterade i form av stapeldiagram 
i figur 6.1-6.2. Jag får därför be läsaren om att bläddra tillbaka till 
respektive figur i kapitel 6.  I figurerna presenteras utvecklingen i 
fullmäktige, styrelse och i de utvalda nämnderna. I kapitel 6 diskuterades 
problemet med att nämndsindelningen förändrats och att jämförelsen över 
tid därför försvåras. Liksom när det gällde antalet beslutsärenden har därför 
informationsärenden som är mer direkt kopplade till verksamheterna 
barnomsorg, skola och äldreomsorg separerats i det nedre högra 
stapeldiagrammet i respektive figur. Liksom för antalet beslutsärenden så 
tror jag det nedre högra diagrammet ger den mest rättvisande bilden av 
utvecklingen av utvecklingen av informationsärenden som beror på uppfölj-
ningar och information eftersom det totala antalet informationsärenden 
döljer ärenden av annan informationskaraktär.202 

                                                 
201 Även Birgitta Lundell (tj) upplever att det blivit mycket mer av uppföljningar 
under de sista åren. Lundell beskriver ett arbete som inbegriper brukar-
undersökningar, kollegiegranskningar och attitydundersökningar.   
202 Som framgår av diagrammen så är det ofta betydligt färre informationsärenden 
som direkt berör sakområdena än de hanteras av nämnderna totalt. Det beror på 
flera saker. Dels så hanterar nämnderna ärenden från andra sakområden. 
Socialnämnden som ofta hanterar ärenden som berör barn- och äldreomsorgen 
hanterar ofta t ex ofta även individärenden. Dels så får nämnderna ofta sig tillsänt 
information från annat håll, t ex rapporter från staten eller kommunförbundet. 
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Studerar man det reguljära arbetet i figur 6.1-6.4 så framgår att antalet 
informationsärenden generellt ökar, åtminstone relativt sett. I Nacka så ökar 
antalet informationsärenden både på styrelse- och nämndsnivån särkskilt 
mellan 1996 och 2001, se figur 6.1. Det bekräftar bilden från intervjuerna 
om att uppföljningar och utvärderingar tilltagit i frekvens.  

I Tyresö är antalet informationsärenden relativt konstant över tid. En 
viss ökning av antalet informationsärenden kan noteras på styrelsenivån 
men i nämnderna sker ingen märkbar ökning. Det skulle i så fall stödja den 
mer försiktiga bild som de två intervjuade socialdemokraterna ger uttryck 
för. Det kan dock vara så att arbetet med uppföljningar och utvärderingar 
har tilltagit efter år 2001 som är det sista året i mätningen.203 Det kan också 
vara så att arbetet främst sker i bokslutsarbetet eller liknande och därför 
inte avspeglas i antalet informationsärenden.204 

I Sundbyberg har antalet och andelen informationsärenden ökat i 
nämndsarbetet. Det bekräftar den allmänna bilden i intervjuundersök-
ningen. I fullmäktige och i styrelsen är dock antalet relativt konstant.  

I Nynäshamn är en stor del av ärendena under hela tidsperioden 
informationsärenden. Relativt sett ökar dessa eftersom det samtidigt sker en 
kraftig minskning av antalet av beslutärenden. Vad som exakt döljs bakom 
de många informationsärendena är oklart. Några av de intervjuade pekar på 
att det i Nynäshamn funnits en kultur av tjänstemannadragningar där 
tjänstemännen informerar om vad som händer i verksamheten. Siv Sandahl 
(m) upplever också att det under tidsperioden blev mer tjänstemanna-
dragningar i både nämnder och styrelse.205 I vilken utsträckning det stora 
antalet informationsärenden döljer arbete med uppföljning och utvärderingar 
är därför svårt att avgöra. En indikation på att det inte främst är fråga om 
uppföljnings- eller utvärderingsärenden är att det absoluta antalet informa-
tionsärenden över tid inte ökar när det gäller de verksamhetsrelaterade 
ärendena på nämndsnivån (nedre högra diagrammet i figur 6.4). Det är 
annars där man skulle förvänta sig en ökning ifall informationsärendena var 
uttryck för uppföljning av verksamheten.  

 

                                                 
203 Det arbete med kvalitetssäkring som är under uppbyggnad innebär enligt den 
före detta kanslichefen Birgitta Lundell en tydlig accentuering av uppföljningar och 
utvärderingar. Som framgick av budgeten från år 2001 så var arbetet med kvalitet 
fortfarande i sin linda. 
204 Marie Linder (s) säger att arbetet med uppföljningar främst är koncentrerat till 
bokslutsarbetet. 
205 Sandahl säger om arbetet under 90-talet att: ”(det blev) mer människor som kom 
till mötena… vi kände liksom att den här diskussionen…komma fram till någonting 
bra… helst som jag tyckte naturligtvis… den kom lite grann bort… åså var det 
några frågor som ställdes till den som höll den här informationen… men det blev 
mer och mer  faktiskt …” Även i kommunstyrelsen?: ” ja det tycker jag” (den 
fetlagda texten utgör en fråga ställd av mig)  
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7.4 Målstyrningens problem 
 
I intervjuerna är det tydligt att arbetet med målstyrning stött på delvis 
liknade problem i kommunerna. Ett problem är att det funnits ett parti-
politiskt motstånd mot arbetet. Det kommer dock att behandlas separat i 
kapitel 9 och jag kommer här att koncentrera mig på andra problem. 

Åsikterna om målstyrningen varierar bland de intervjuade. Vissa är 
kritiska medan andra upplever att styrtekniken är den enda möjliga. 
Oberoende av om man är för eller emot så finns det relativt gemensamma 
uppfattningar av problemen med tekniken. Jag skall nedan nämna några av 
de problem som nämns i intervjuerna.  

 
Svårigheten att formulera mål.  
 
Som framgick av redogörelsen av målformuleringarna så är det ibland 
tveksamt om de mål som formulerats i måldokumenten är att betrakta som 
mål i egentlig mening. Ibland har de karaktär av regler eller vanliga beslut. 
Detta är mest påtagligt i de måldokumenten som formuleras i Tyresö och 
Nynäshamn. Bland politikerna i Tyresö finns också en medvetenhet om att 
bristerna i måldokumenten.206 Kommunstyrelsens ordförande Berit 
Assarsson (m) säger t ex självkritiskt att: 
 

"det här har ju inte varit lätt i någon kommun, det kan man ju titta på 
måldokument att nu efter tio år som man hållit på med det här så ser ju 
måldokumenten ut som skrutt fortfarande på många håll inklusive vår 
kommun ha ha… det är svårt att formulera mål och det är framförallt har jag 
upptäckt att det är, jag vet inte varför, det verkar vara otroligt svårt att både få 
politiker men också förvaltningarna att se skillnaden mellan vad som är ett 
långsiktigt mål, vad som är mål, ett resultat, vad man skall uppnå då steg för 
steg och vad som bara är allmänna riktlinjer och verksamhetsbeskrivning, det 
är ett mischmasch av det här” 

 
Ett annat problem med målen är att målen ofta tenderar att bli övergripande 
och oprecisa och därmed svåra att följa upp. Detta är mest påtagligt i 
Sundbyberg. Kommunfullmäktiges ordförande i Sundbyberg Elaine 
Kristensson upplever att ett skäl till otydliga målen är de smala 
majoriteterna och koalitionerna som framtvingar kompromisser som ger 
genomslag i målformuleringarna.  
 
 
 
 

                                                 
206 Marie Linder (s) uttrycker uttrycker t ex att de måldokument som tagits fram 
inte är ”särskilt lysande”. 
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Bristande politiskt intresse 
 
Det är också tydligt utifrån intervjuerna att det funnits ett ganska svagt 
politiskt intresse för arbetet med målstyrningen och då särkskilt arbetet med 
att formulera mål. I samtliga kommuner förmedlas bilden av att politikerna i 
arbetet med att formulera mål har en ganska tillbakadragen roll och att 
huvuddelen av arbetet genomförs av tjänstemännen. Detta verkar även gälla 
Nacka där ambitionsnivån varit högst. Det folkpartistiska kommunalrådet i 
Nacka Stefan Saläng menar självkritiskt, att mycket av arbetet med 
målformuleringar sker ”inom apparaten”. Saläng upplever att målen i någon 
mening har ett eget liv och inte är det som man inom majoritetskoalitionen 
ägnar kraft och tid åt att bli ense om när man skriver ihop sina 
handlingsprogram. Saläng  besvarar frågan om var målformuleringar huvud-
sakligen sker på följande sätt: 
 

”Men när du tar upp frågan om hur aktiva de förtroendevalda är det nog 
fortfarande så att det här med målstyrning är svårt. Att formulera målen är 
svårt. Det finns nog fortfarande många exempel på att de inriktnings och 
effektmål vi har är formulerade av tjänstemännen i väldigt stor utsträckning. 
Men det är bättre nu än för 10 eller 15 år sedan, helt klart, och det har med 
det förändrade fokuset, medborgarperspektivet, det är mycket mer tydligt. 
Man kan säkert hitta exempel på återfall i gammalt tänk…men man kan inte 
säga att de förtroendevalda har helt kommandot…” 

 
En liknande bild av arbetet förmedlas i intervjuerna med förtroendevalda i 
Tyresö. Liksom i Nacka verkar arbetet med att formulera mål inte vara 
politiskt högprioriterat. 207 Målen formuleras främst av tjänstemännen.  
Marie Linder (s) säger t ex: 
  

…om jag sitter och funderar tillbaks, har jag någonsin deltagit i en 
måldiskussion… 

…har jag någonsin i den kommunalpolitiska världen, i nämndorganisa-
tionen satt mig och tagit en måldiskussion. Nä det gör vi nog i dom politiska 
partierna. Och vem formulerar målen då, ja det blir ju tjänstemännen och 
sedan tycker vi…om en del av målen” 

 
 
Målstyrningen och den traditionella förtroendemannakulturen.  
 
Problemen med att införa målstyrningen kopplas av en del av de intervjuade 
till en traditionell förtroendemannakultur. Enligt Stefan Saläng (fp) i Nacka 
har ett problem berott på att många förtroendemän gillar att ägna sig åt mer 
exekutiva frågor och att denna kultur varit djupt rotad och därför tagit tid 
                                                 
207 Berit Assarsson (m) menar t ex att förvaltningen i stor utsträckning formulerar 
målen men att det sker utifrån majoritetens politiska program. 
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att förändra. Han menar att det delvis har varit en generationsfråga, att lära 
om en generation av politiker som varit vana att ha ”totalkontroll” till ett 
arbetssätt som mer handlar om att följa upp. En liknande erfarenhet 
uttrycks av Eva Öhbom-Ekdahl (m) i Nacka som angående omvandlingen av 
nämnderna till s.k. finansieringsnämnder. Öhbom-Ekdahl  menar att 
arbetssättet vunnit terräng men att den fortfarande möter motstånd, hon 
säger:  
 

”Det har ju inte varit lätt för politiker och tjänstemän att ställa om sig…att 
klara ut det här med finansiering, alltså att vara finansieringsnämnd,  jo det 
är att sätta mål, det är kvalitet och det är uppföljning… 

… Det är fortfarande svårt för några som … på något sätt inte har tagit 
till sig vad det innebär att vara finansieringsnämnd. För vi har ju haft två 
heldagsseminarier där vi liksom har pratat om det här.” 

 
Elaine Kristensson (s) i Sundbyberg gör en liknande analys och menar att ett 
motstånd mot de nya arbetssätten återfinns hos vissa politiker som upplevt 
att arbetet med att beställa och följa upp inte är tillräckligt mycket politik 
eller inte tillräckligt politiskt intressant.208 Kristensson (s) menar att 
problemen delvis har att göra med att politikerna av medborgarna förväntas 
ta ansvar och ”tala om exakt hur det skall gå till”. Även media vill gärna 
rikta sig till politikerna även om det formella ansvaret har delegerats till 
tjänstemännen eller till verksamhetsföreträdare. Oppositionsrådet i 
Sundbyberg, Hans Erik Malmros (m), gör en liknande analys och menar att 
detta är en orsak till att majoriteten i Sundbyberg i praktiken styr informellt 
fast dom säger sig målstyra.  

Det är tydligt att målstyrningen passar olika typer av förtroendevalda 
olika väl. En del politiker gillar att ta det direkta ansvaret och diskutera 
konkreta åtgärder mer än andra. Problemen med att separera politikerna 
från de mer exekutiva besluten syns också tydligt i Nynäshamn. Vissa 
nämndsordföranden upplevs ha agerat som förvaltningstjänstemän och peta 
i verksamheten. (se vidare avsnitt 10.3).    

                                                 
208 Kristensson säger t ex att hon hört från de ledamöter som sitter i äldre- och 
omsorgsnämnden att de upplever att det blivit mindre intressanta frågor att det 
bara blivit frågor om upphandlingar. I tjänstemannen Hans Elmeheds beskrivning 
av arbetet med de nya styrsystemen i barn- och utbildningsnämnden kan man 
också ana en slags ”måltrötthet”. Elmehed beskriver hur man inom barn- och 
ungdomsnämnden tillsammans med Ernst & Young la ned mycket kraft på att 
formulera nya mål och bryta ned dem till delmål. Efter hand insåg man dock att 
man hamnat lite snett. Problemet var att skolan redan har ett mycket stort antal 
statliga mål att ta hänsyn till. Någon räknade, enligt Elmehed, fram att det fanns 
upp mot 500-600 mål inom skolans värld. Nämnden har därför valt att inte 
utarbeta nya kommunala mål utan istället utgå från dem som redan finns. 
Politikernas uppgift i nämnden har, enligt Elmehed, därför blivit att istället för att 
formulera nya mål välja vilka av alla statliga mål som man tycker bör lyftas fram i 
Sundbyberg. 
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7.5 Sammanfattning 
 
Om man sammanfattar vad som framkommit ovan så är det tydligt att 
ambitionsnivån i och genomslaget av målstyrningsarbetet är tydligast i 
Nacka där arbetssättet byggts in i organisationen genom de finansierings-
nämnder som ersatt de traditionella nämnderna. Målformuleringarna är 
genomgående relativt precisa och arbetet med uppföljning och utvärdering 
framstår som ambitiöst. Sundbyberg intar en mellanposition. Ambitions-
nivån när det gäller att formulera mål har varit ganska hög och det har även 
skett en accentuering av arbetet med uppföljningar och utvärderingar, 
särskilt på nämndsnivån. Däremot är det tveksamt om det funnits en lika 
tydlig ambition att förändra förtroendemannarollen som i Nacka. 
Målformuleringarna är också till skillnad från Nacka relativt oprecisa och 
övergripande till sin karaktär. I Tyresö och Nynäshamn har ambitionsnivån 
när det gäller att formulera mål varit betydligt lägre än i Nacka och de som 
formulerats har ibland haft karaktär av traditionella beslut eller regler.   
 Det finns också likheter mellan kommunerna. Att styrningsidéerna 
accepteras innebär inte att det de blir en fullständigt integrerad del i det 
politiska arbetet i någon kommun, inte ens i Nacka. Tvärtom verkar 
målformuleringarna i stor utsträckning skötas på tjänstemannanivå och 
relativt liten inblandning från den politiska sidan. En likhet mellan Nacka 
och Sundbyberg är att arbetet med att förändra de förtroendevaldas 
arbetssätt främst verkar ha påverkat nämnderna. Det är också på 
nämndsnivån som det största motståndet mot de förändrade arbetssätten 
verkar ha funnits.  

En liknade utveckling i flera av kommunerna är att målstyrningen 
tenderar att sammansmälta med ett kvalitetsarbete med en mer eller mindre 
stark betoning av verksamhetsutveckling. Arbetet med kvalitet har i 
allmänhet en mer decentralistisk prägel och det är möjligt att arbetet gjort 
att målstyrningens ambition att utgöra ett centralt styrinstrument därmed 
har försvagats.  

I tabell 7.1 sammanfattas de viktigaste karaktärsdragen i 
kommunernas målstyrningsarbete. 
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Tabell 7.1: Sammanfattning av målstyrningens genomslag och utformning  
 

  Nacka Tyresö Sundbyberg Nynäshamn 

Ambitionsnivån i 
Målstyrningsarbetet 

Ambitiöst arbete 
som främst berört 
nämnderna.  

Relativt låg, 
ambitionsnivån har 
dock höjts i och 
med de senaste 
årens 
kvalitetsarbete  

Relativt ambitiöst, 
har dock varierat 
mellan nämnderna 

Låg 

Målstyrningens 
genomslag i det 
politiska arbetet 

Måttligt  Relativt svagt  Måttligt eller svagt Svagt 

Målformuleringarnas 
utformning 

Preciserade. Ofta i 
form av 
procentsatser.  

Blandade. En del 
har karaktären av 
vanliga beslut.  

Övergripande och 
oprecisa  

Blandade. En del 
har karaktären av 
vanliga beslut.  

Kvalitetsarbete Tydliga kopplingar 
till målstyrningen  

Har delvis 
sammanfogats 
med eller ersatt 
målstyrningen 

Tydliga kopplingar 
till målstyrningen  Ej studerat 

Uppföljning och 
utvärdering 

Ambitiöst 
uppföljningssystem. 
Arbetet har tilltagit i 
betydelse under 
andra halvan av 
1990-talet. 

Oklar utveckling 
men sannolikt har 
uppföljningar och 
utvärderingar blivit 
mer frekventa de 
allra senaste åren 

Mer av 
uppföljningar och 
utvärderingar 
särskilt på 
nämndnivån 

Svårbedömd 
utveckling.  
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8 Vad förklarar förändringen av den politiska 
styrningen? 
 
Som framgått av föregående två kapitel så finns det både likheter och 
skillnader mellan kommunerna. I alla kommuner sker, i större eller mindre 
utsträckning, en formell delegering av politisk beslutsmakt. Målstyrningens 
genomslag varierar dock mer mellan kommunerna. I Nacka och i 
Sundbyberg har arbetssättet fått något större genomslag än i Tyresö och 
Nynäshamn. Man kan fråga sig vad det är som gör att ambitionsnivån och 
genomslaget varierar trots att det i alla kommuner funnits en strävan efter 
att ändra styrningen i en målstyrd riktning. Det finns antagligen många 
olika orsaker varför det har blivit så. Det kan bero på i vilken utsträckning 
det funnits starka och drivande företrädare för arbetssätten i kommunerna 
och styrkan på det motstånd som förändringarna mött.  

Jag upplever att det finns ett par intressanta faktorer till de skilda 
genomslaget som framkommit i undersökningen och som jag här skall 
utveckla. Den första faktorn är marknadsorienteringen i form av graden av 
verksamhet som bedrivs i enskild eller annan huvudmans regi. Den andra 
faktorn är att det i kommunerna funnits olika starka traditionella 
förtroendemannakulturer.  

Som jag nämnde i kapitel 4 utgör denna fråga inte den för avhandlingen 
centrala frågeställningen och ambitionsnivån är därför inte lika hög som när 
det sambandet mellan styrningen och det politiska arbetet utifrån ett 
majoritets- eller samförståndsdemokratiskt perspektiv analyseras i kapitel 
11.  
 
Marknadsorienteringens betydelse 
 
En tänkbar faktor till att ambitionsnivån i målstyrningsarbetet varierar är 
att graden av verksamhet som bedrivs i enskild regi varierar mellan 
kommunerna. I Nacka och Sundbyberg där andelen av verksamheten om 
bedrivs i enskild eller annan huvudmans regi är relativt hög så har även 
ambitionsnivån i målstyrningsarbetet varit högre.  

En annan indikation på att det finns ett samband framkommer om man 
närmare granskar de informationsärenden som analyserades i avsnitt 7.3. 
Det bakomliggande antagandet bakom denna analys var att ett ökat antal 
informationsärenden indikerar att arbetet med uppföljningar och 
utvärderingar tilltagit i betydelse. Detta är i sin tur en komponent i 
målstyrningstekniken.  

Om man ställer andelen informationsärenden som direkt kan kopplas 
till verksamheterna (barnomsorg, skola, äldreomsorg) mot andelen av 
verksamhet som bedrivs i enskild regi på olika sakområden visar en 
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statistisk analys på en korrelation mellan dem i Nacka och Sundbyberg. Ju 
mer verksamhet som bedrivs i enskild regi ju större andel 
informationsärenden. Detta har illustrerats i plotterdiagram i figur 8.1. Av 
diagrammen framgår att det i Nacka och Sundbyberg finns en tydlig 
korrelation mellan andelen verksamhet som bedrivs i enskild regi och 
andelen informationsärenden. 209 I Tyresö och Nynäshamn finns inte 
motsvarande korrelation. Det kan dock förklaras av det faktum att 
variationen i andelen verksamhet som bedrivs i enskild regi är så låg. 

En tolkning av sambandet i Nacka och Sundbyberg är att en hög andel 
enskild regi ger upphov till, eller skapar ett behov av att inhämta mer 
information om vad som händer i verksamheten. 210 

Det finns också mer kvalitativa argument som kopplar samman den 
enskilda regin med målstyrnings- eller uppföljningsarbete i någon form. Ett 
argument kan hämtas från Äldre- och omsorgsnämnden i Sundbyberg som 
haft en relativt stor del av sin verksamhet förlagd på entreprenad. Sune 
Nygren (s) som var ordförande i nämnden fram till 2002 beskriver i intervjun 
hur man i samband med att skulle driva verksamheter på entreprenad 
införde ett nytt arbetssätt där man genomlyste förutsättningarna och 
villkoren för att lägga ut verksamhet på entreprenad. Detta arbetssätt 
överfördes sedan även på den verksamhet som bedrevs med kommunen som 
huvudman. Det innebar att nämnden skrev överenskommelser med den 
egna verksamheten som liknade de kontrakt man slöt med 
entreprenadbolagen. I entreprenadavtalen ingick även olika slags kontroll- 
och uppföljningssystem. 

Ett annat exempel är det arbete med kvalitet som bedrivs i Nacka 
kommun. Som nämndes i kapitel 7 har arbetet med kvalitet stora likheter 
med målstyrningen. Socialnämndens ordförande i Nacka Eva Öhbom-Ekdahl 
(m) menar att fokuseringen på kvalitet aktualiserats av de mer marknadslika 
arrangemangen, och säger: 

 
”Ja alltså kvalitet har också satts i fokus i och med att vi har skilt finansiering 
och produktion åt och infört kundvalssystem så har ju det inneburit att 
verksamheten har utsätts för konkurrens och att det skall komma in andra 
producenter än den kommunala, så måste vi ju hitta system… liksom  

                                                 
209 I Sundbyberg visar en sådan korrelationsanalys på ett relativt starkt samband. 
(Piersons korrelationskoefficient = 0,84, N=12). I Nacka är sambandet svagare p g a 
ett avvikande fall (Älderomsorgsärenden år 1990). Om man bortser från detta visar 
dock en korrelationsanalys på ett ganska starkt samband även i Nacka. (Piersons 
korrelationskoefficient = 0,85, N=11). 209  
210 Det bör dock påpekas att måttet ”andel informationsärenden” både avspeglar 
antalet informationsärenden och antalet beslutsärenden. En ökande kvot kan bero 
både på ett ökat antal informationsärenden eller ett minskat antal beslutsärenden 
eller en kombination. 
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Figur 8.1: Relationen mellan andelen verksamhet i enskild regi och andelen informations-
ärenden. Avser de ärenden nämnderna hanterar som berör specifika verksamhetsområdena 
barnomsorg, skola respektive äldreomsorg år 1984, 1990, 1996 och 2001. 
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bestämma vilken kvalitetsnivå vill vi ha för att kunna ge auktorisation till dom 
som t ex skall få bedriva, t ex äldrevård eller driva särskilt boende eller daglig 
verksamhet eller vad det nu är frågan om. Och det har ju satt fokus på kvalitet 
som vi inte har haft tidigare” 

 
Man bör dock beakta att det finns andra influenser till intresset för kvalitet. 
Inom skolans och förskolans område så finns t ex krav från staten på 
kvalitetsredovisning.211   

Det verkar alltså som att den externa driften av verksamhet och 
konkurrensutsättningen av verksamheten skapat behov av en annan form 
av politisk styrning. Denna form av styrningen är inte nödvändigtvis liktydig 
med målstyrning men det finns gemensamma nämnare. En sådan är 
betoningen på efterhandskontroll och uppföljning.  

När det gäller kundvalsystemen finns det inget som tyder på denna 
form av marknadsorientering accentuerar målstyrningen eller arbetet med 
uppföljningar och utvärderingar. I Nacka har förvisso kundvalssystemen och 
målstyrningen, som nämndes i kapitel 5, länkats samman ideologiskt. Detta 
har skett genom att målsättningarna i stor utsträckning utformas utifrån ett 
kundperspektiv.  Teoretiskt skulle man dock kunna tänka sig att 
målstyrningen och kundvalssystemen kommer i konflikt med varandra. Om 
kommunmedlemmarna t ex väljer en verksamhet som enligt uppföljnings-
instrumenten har dålig måluppfyllelse kan man fråga vilket styrinstrument 
som är det avgörande. Risken för en sådan konflikt är antagligen liten i 
Nacka med tanke på målstyrningen i så stor utsträckning använder sig av 
attitydmätningar som fokuserar på medborgarnas nöjdhet med 
verksamheten. Det är knappast troligt att medborgaren väljer en verksamhet 
som han eller hon är missnöjd med.212 Resonemanget visar dock att det 
finns en potentiell konflikt mellan styrsystemen och att det ena inte 
förutsätter det andra. Exemplet Tyresö visar också att målstyrningen och 
kundvalssystemen inte behöver ha så mycket med varandra att göra.  

Kundvalsreformerna har dock sannolikt bidragit till en delegering och 
decentralisering av politisk beslutsmakt. Studerar man de två kommuner 
som har ett formellt kundvalssystem, Nacka och Tyresö kan man också 
konstatera att antalet beslutsärenden på nämndsnivån tydligt sjunker 

                                                 
211 Se Kvalitetsredovisning avseende förskolan och skolan i Nacka kommun 2003, s. 
5 
212 Kanske är målstyrningen inte så mycket ett styrsystem som ett slags 
legitimering av majoritetens politik och då främst kundvalssystemet. Genom att visa 
att medborgarna är nöjda med verksamheten legitimeras den förda politiken.  
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mellan 1990 och 1996, d.v.s. under den period då kundvalssystemen 
introduceras i kommunerna (se figur 6.1 och 6.2 i kapitel 6). 213 
 
Styrkan i den traditionella förtroendemannakulturen 
 
Ett mer eller mindre gemensamt problem med målstyrningen som nämndes i 
avsnitt 7.4 var att målstyrningen upplevdes stå i strid med en traditionell 
förtroendemannakultur. Med det avses en kultur där politikerna förväntas ta 
ansvar för och besluta i stort och i smått. Det är möjligt att en förklaring till 
målstyrningens olika genomslag har att göra med att denna 
förtroendemannakultur varit olika stark i de studerade kommunerna.  

Som nämndes i kapitel 6 är det flera i Tyresö som talat om den s.k. 
"Tyresöandan" som sägs präglas av pragmatism och ett informellt arbetssätt 
där gränsen mellan ledande politiker och tjänstemän är relativt otydlig.214  
Denna kultur verkar också kopplad till ett starkt krav på personligt 
ansvarstagande för de ledande politikerna och i synnerhet kommun-
styrelsens ordförande. Birgitta Nådell (s), som var kommunstyrelsens 
ordförande under 1980-talet, framstår t ex som en förkämpe för den 
ansvarstagande politikern. Medborgarna skall enligt henne kunna ringa till 
kommunalrådet om s.k. ”cykelställsfrågor” och politikerna skall inte lägga 
över ansvaret på förvaltningen. 215 Nådell säger angående målstyrningen:  

 
” …jag tycker att medborgarna har rätt att ställa krav på mig som 
kommunalråd… jag skall fixa grejer…det är en del utav jobbet att vara fixare i 
kommunen från blodpåsar till cykelställ till brygger, små saker men som för 
den enskilda… och då kan man inte hänvisa till att tekniska kontoret har i sin 
målsättning att det skall komma två nya parkbänkar, jag hoppas du har tur!” 
 

Även om det är socialdemokraterna som kanske främst värnat om det 
politiska ansvarstagandet för stort och smått så uttrycker även den 
nuvarande kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), uppfattning-
ar som går i samma riktning. Assarsson menar att det skall vara möjligt att 
ringa henne som kommunstyrelsens ordförande om det är något man är 
missnöjd med utan att bli hänvisad till en tjänsteman. Om någon 
kommunmedlem ringer och klagar på något så brukar hon ringa upp berörd 
förvaltning och säger:  

  
                                                 
213 Att det är nämndsnivån som påverkas är naturligt eftersom det är nämnderna 
som har att hantera de mer verksamhetsspecifika frågorna. Det är särskilt tydligt 
om man studerar de verksamhetsrelaterade ärendena (nedre högra diagrammet i 
respektive figur).  
214 Att politikerna valt ett kundvalssystem som innebär att de behåller en viss 
kontroll över verksamheten ligger också i linje med en sådan ansvarstradition.  
215 Även Marie Linder (s) tycker det varit bra att politikerna i Tyresö varit tydliga och 
att man inte skickat ut tjänstemännen för att ta ansvar. 
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”…men sen så vet jag att det finns en del tjänstemän,  kanske mera på 
chefsnivå som tycker att såna där bagateller eller petitessfrågor skall väl inte 
jag som kommunstyrelsens ordförande hålla på och lägga mig i… nä 
egentligen inte men det är väl mera där det kan hända ibland att dom kan ha 
svårt att se att jag faktiskt representerar kommuninnevånarna. Dom skall 
kunna ringa till mig om allting och dom skall inte bli hänvisade till någon 
tjänsteman.” 
 

Den ansvarstagande politikerrollen verkar alltså utgöra en del av en 
blocköverskridande kultur i kommunen.216 Detta skiljer sig från t ex Nacka 
där de borgerliga politikerna tydligt tar avstånd från ett sådant politikerideal 
och menar att sådan klagomedelshantering måste organiseras i mer 
professionella former.217 

Även i Nynäshamn ger flera av de intervjuade en bild av en ofta nära 
relation mellan t ex nämndsordföranden och chefstjänstemännen. Som 
nämndes i kapitel 6 så upplever flera av de intervjuade att det funnits och 
finns en tradition av att särskilt vissa nämndsordföranden befinner sig 
relativt nära verksamheten och ibland upplevs ”peta i verksamheten”. 

Det är lätt att förstå att ett starkt krav på politiskt ansvarsutkrävande i 
stort och i smått och en politisk beslutskultur som präglas av relativt 
informella relationer mellan politikerna och tjänstemännen försvårar för en 
målstyrningsfilosofi att slå rot. Tanken att politikerna skall syssla med hur-
frågor och tjänstemän med vad-frågor, som funnits i Nacka är antagligen 
svårare att vinna gehör för i ett sådant politiskt klimat.  

  
 
 

 
 

 

                                                 
216 På den borgerliga sidan finns det en vilja att ändra andan och tydliggöra gränsen 
mellan politiker och tjänstemän. Jan Larsson (fp) upplever t ex att det alltför 
mycket skett en sammanblandning av den politiska och administrativa rollen och 
för att tydliggöra ansvaret mellan politik och förvaltning har därför den borgerliga 
majoriteten, som sagt,  från och med årsskiftet 2003/2004 inrättat en 
kommunchef. Denna roll har tidigare i praktiken sköts av kommunstyrelsens 
ordförande som därmed har fungerat som en form högste förvaltningschef. I och 
med denna ordning har gränsen mellan det politiska och administrativa ansvaret 
inte hållits isär. Från socialdemokratiskt håll var man emot inrättandet av en 
kommunchef.  
217 Stefan Saläng (fp) säger t ex att man i Nacka arbetet med den s k Nacka-dialogen 
som har till uppgift att fånga in klagomål och länk in dem till organisationen. 
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9 Konflikter eller samförstånd 
 
När det gäller att mäta konflikt- och samförståndsnivå finns, som 
redovisades i kapitel 3 flera möjligheter. Man kan antingen mäta 
konfliktbeteende t ex i form av konfliktmarkeringar eller graden av åsikts-
skillnader i det politiska systemet. Något som blev tydligt när intervjuerna 
genomfördes var att frågor om konflikt och samförstånd i politiken ofta vävs 
samman med upplevelsen av personliga relationer mellan företrädarna för 
olika partier. Utifrån ett majoritets- och samförståndsdemokratiskt 
perspektiv framstår dock beteendet som det centrala, d.v.s. om politikerna 
strävar efter att uttrycka konflikter utåt eller strävar efter att nå 
samförstånd. Jag kommer därför att i detta kapitel koncentrera mig på att 
mäta olika slags konfliktmarkeringar och studera hur konflikter hanteras. 

Det innebär dock inte att andra aspekter av konflikt och samförstånd är 
ointressanta. Åsiktsskillnadernas storlek kan t ex ge en indikation på vilken 
form av majoritets eller samförstånds demokrati som praktiseras i en 
kommun. Om t ex konfliktbeteendet ökar utan att åsiktsskillnaderna vidgas 
kan det tolkas som att ett mer konkurrensdemokratiskt arbetssätt tillämpas. 
Har istället åsiktsskillnaderna vidgats kan det tolkas som en indikation på 
att utvecklingen gått i riktning mot den klassiska partidemokratin. 
Motsvarande resonemang kan föras på den samförståndsorienterade sidan. 

Jag skall i detta kapitel försöka att ge en så allsidig bild som möjligt av 
kommunerna utifrån ett konflikt och samförståndsperspektiv. Jag inleder 
med att ge en mer allmän bild av konflikt- och samförståndsklimatet i 
kommunerna som framkommit i intervjuerna (9.1) Därefter beskrivs 
konflikthanteringen och konfliktmarkeringar i budgetarbetet och det 
reguljära arbetet (9.2 och 9.3). I avsnitt 9.4 beskrivs åsiktsskillnaderna 
mellan främst moderaterna och socialdemokraterna och i avsnitt 9.5 
redogörs för konflikter kring delegering och målstyrningen. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning (9.6).  
 

9.1 Upplevelse av konflikt och samförstånd 
 
Graden av upplevd konfrontation varierar mellan kommunerna och man kan 
tala om att kommunerna har olika konfliktprofiler. I Nacka finns det sedan 
länge tydliga konfliktlinjer kring den omfattande reformverksamheten och då 
särskilt kring det utvecklade kundvalssystemet. Trots den tydliga konfronta-
tionen i sakfrågorna framstår inte det debattnivån eller diskussionsklimatet 
som hårt eller hätskt. Det är hur som helst inget som framkommit i 
intervjuerna. 

Tyresös politik präglas tydligt av det under lång tid jämna opinionsläget 
i kommunen. Flera intervjuade påtalar också det tydliga politiska eller 
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ideologiska klimatet i kommunen.  En förklaring som nämns är att en 
generation av drivande socialdemokrater bosatte sig i kommunen under eller 
strax efter den stora expansionsfasen på 1960-talet. 218 Många kända 
politiker varit bosatta eller verksamma i kommunen, t ex Ingvar Carlsson 
och Ulf Lönnkvist, Bo Toresson mm. Debattklimatet uppfattas också av flera 
av de intervjuade som ganska hårt vilket det verkar ha varit under lång tid. 
Folkpartisten Jan Larsson beskriver t ex relationen mellan blocken som ”inte 
direkt hjärtligt”. 

Sundbyberg är den kommun där det politiska livet förändrats mest 
utifrån ett konflikt- och samförståndsperspektiv. Det politiska arbetet 
präglas av tydlig konfrontation och det politiska debattklimatet uppfattas 
också stundtals som ganska hårt. Även på nämndnivån verkar detta klimat i 
större utsträckning fått genomslag, men här finns individuella skillnader 
mellan nämnderna.219 Detta innebär dock inte att det politiska arbetet 
tidigare var utpräglat samförståndsorienterat i Sundbyberg. Det tidigare 
lägre konfliktbeteendet hänger antagligen samman med socialdemokraternas 
dominans av Sundbybergs kommunalpolitik. När den politiska makten låg 
samlad i ett parti som den gjorde i Sundbyberg behövde det inte föras någon 
djupare diskussion, åtminstone inte över partigränserna.220 Elaine 
Kristensson (s) som även var aktiv i landstinget under 90-talet ger följande 
beskrivning av Sundbybergs kommunalpolitik under 1980-talet.  

 
”att vara socialdemokratisk politiker i Sundbyberg där det varit s-majoritet så 
länge…det var för mig ganska nyttigt att komma in i landstinget och det första 
som hände där var att jag fick ställa om tänkandet eftersom jag då kom i 
opposition. Det var oerhört nyttigt… man lärde sig att tänka politiskt… och då 
tänkte jag så här: att har man samma majoritet med samma personer allt för 
länge då blir det väldigt… det blir mindre och mindre politik och mer och mer 
att förvalta… liksom verksamheten som vi ändå har anställda som skall göra. 
Jag vet inte om jag hade upptäckt det om jag inte hade kommit in i 
landstinget” 

 
Att karakterisera politikens utveckling i Nynäshamn är inte alldeles enkel. 
Den bild flera av de intervjuade ger är att politiken blivit mer konfliktfylld 
men att de konflikter som finns inte främst beror på politiska eller 
partipolitiska skiljelinjer utan mer har med andra motsättningar att göra. 
Åke Pettersson (s) upplever t ex att det är mer personangrepp i politiken idag 

                                                 
218 Det senare nämns av Nämns av Berit Assarsson (m), Birgitta Lundell (tj)  
219Det här är en uppfattning som förmedlas av flertalet intervjuade bland annat  
Elaine Kristensson (s), Göran Reierstam  och  Kerstin Ljunggren (fp). Enligt Kerstin 
Ljunggren råder dock ett gott diskussionsklimat äldre- och omsorgsnämnden. 
220 Hans Elmehed (tj) tecknar en bild av hur socialdemokraterna tidigare 
dominerade både politiken och samhället. Detta skedde dels genom det politiska 
maktinnehavet men också genom till socialdemokraterna knutna organisationer 
som Unga örnar, Verdandi, ABF mm. 
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och att det blivit ett hårdare klimat. Tjänstemannen Kenneth Sparr (tj) 
upplever att det skett en polarisering och att det blivit mer motsättningar 
och att det tidigare fanns en större samsyn eller vilja att jobba för 
kommunens bästa.  

En allmän bild av politiken i Nynäshamn är att den under relativt lång 
tid präglats av splittring, både inom och mellan partierna. Flera intervjuade 
menar att socialdemokratin har präglats av fraktionsbildningar och inre 
konflikter.221 Ett uttryck för att det funnits konflikter inom majoritetssidan 
och inom socialdemokratin är att sociala omsorgsnämndens ledamöter år 
2002 avgick. Dessa verksamhetsområden sköts nu av ett utskott till 
kommunstyrelsen.  Även oppositionen har haft svårt att hålla samman och 
efter valet 2002 är även den tydligt splittrad.222 Vad denna splittring beror 
på är svårt att säga men antagligen finns både inompolitiska och mer 
samhälleliga eller sociologiska förklaringar. Förutom bristande personkemi 
mellan politikerna så är det flera som nämner betydelsen av enskilda starka 
personligheter som försvunnit från politiken. I intervjuerna nämns särskilt 
Sven Erik Larsén (s) som var kommunstyrelsens ordförande på 80-talet och 
Siv Sandahl (m) som var oppositionsråd under stora delar av från 1980 och 
1990-talet. När dessa personer försvann från det politiska arbetet bildades 
på ömse sidor ett tomrum som ingen riktigt lyckats fylla. 
 

9.2  Konfliktbeteende och konflikthantering i budgetarbetet 
 
Budgeten utgör, som tidigare nämnts, oftast det mest centrala politiska 
styrdokumentet i kommunerna. Det är därför av särskilt intresse att studera 
hur konflikterna uttrycks och hanteras i detta sammanhang. För att göra 
detta har budgetbehandlingen i fullmäktige och, studerats i kommunerna år 
1984, 1990, 1996 och 2001. Avsikten med undersökningen har varit att  
studera hur konfliktnivån och konflikthantering har förändrats över tid.  
 Med konfliktnivån och konflikthantering avses det partipolitiska 
beteendet, t ex hur polariserat det är mellan blocken och om det förekommer 
att majoriteten godtar förslag från opposition. Om fullmäktige tar ställning 
till budgetalternativen i dess delar eller i dess helhet.  

                                                 
221 Påtalas av Siv Sandahl (m), Keith Olsson (m) och Kenneth Sparr (tj) 
222 Det socialdemokratiska samarbetet med folkpartiet har inneburit att 
oppositionen har delats i flera olika delar. De övriga borgerliga partierna har också 
splittrats vilket inneburit att centerpartiet, kristdemokraterna och pensionärs-
partiet bildat en grupp i fullmäktige och moderaterna en annan. Konkret har 
konflikterna bland annat tagit sig uttryck i att man inte kunnat enas om en 
gemensam kandidat som oppositionsråd efter valet 2002. Till detta tillkommer de 
gamla socialdemokratiska samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet som 
bildar en egen grupp.  
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Jag har också försökt bedöma i vilken utsträckning budgetbehand-
lingen används som ett forum för att signalera politiska skillnader utåt. Ett 
sätt att studera detta är att studera hur omfattande oppositionens 
budgetalternativ är och om det har karaktär av en justering av majoritetens 
förslag eller ett mer fullständigt och, mer eller mindre oförenligt alternativ. 
När det gäller oppositionens budgetalternativ är det främst socialdemo-
kraternas och moderaternas alternativ som studerats. Denna form av 
konfliktnivå skall skiljas från graden av åsiktsskillnader mellan blocken och 
partierna som kommer att behandlas i avsnitt 9.4. Att helt separera 
konfliktbeteendet och åsiktsskillnader i praktiken är dock i praktiken inte 
alldeles enkelt (se kapitel 3) och det kommer att förekomma överlappande 
resonemang mellan de två framställningarna. 
 I genomgången har även vilken typ av ärenden som det blir konflikt om 
studerats. Med det avses vilken typ av frågor som oppositionen driver i 
budgetbehandlingen och i budgetalternativen, t ex om det är konkreta 
verksamhetsfrågor eller mer övergripande och ideologiska frågor som lyfts 
fram. Det bakomliggande syftet med denna redogörelse är att studera om 
den delegering av de mer konkreta verksamhetsfrågorna som beskrevs i 
avsnitt 6.1 påverkat vilken typ av frågor som det blir konflikt om i 
budgetarbetet. Eventuella konflikter om målstyrning och målformuleringar 
kommer att behandlas särskilt i avsnitt 9.5   
 Nedan följer en beskrivning av utvecklingen i respektive kommun och 
en sammanfattning.  
 
Nacka 
  
Konfliktnivån i Nackas budgetbehandling framstår generellt som hög under 
hela tidsperioden. År 1990 utgör ett undantag då budgetbehandlingen är 
mer konsensusorienterad.  Det socialdemokratiska budgetalternativet från 
1990 efterliknar i stor utsträckning kommunstyrelsens budgetförslag både i 
sin utformning och till sitt innehåll. De frågor det blir votering om är frågor 
som får anses som politiskt lättviktiga som t ex nivån på sammanträdes- och 
presidiearvoden, nivån på hundskatten.223 År 1996 och år 2001 är 
budgetbehandlingen betydligt mer konfliktfylld och polariserad. Socialdemo-
kraternas budgetalternativ präglas under båda åren av en hård kritik av 
checksystemen och målstyrningen och av att man vill tillföra verksamheten 
mer pengar. År 2001 är dock den borgerliga majoriteten delvis splittrad och 
folkpartiet föreslår ett antal omprioriteringar som stöds av oppositionen.224 
                                                 
223 Även nivån på olika kommunala subventioner blir föremål för konflikt. Nacka 
kommun, Kommunfullmäktige, 1990-11-26, § 190 
224Nacka kommun, kommunfullmäktige 1996-11-25--11-27, § 279 Bilaga 117/j:  
Socialdemokraternas förslag till Mål och Budget och Kommunfullmäktige 2001-11-
19 § 234 Bilaga 83 /f Omsorg blir välfärd  Socialdemokraternas förslag till budget 
2002-2004 
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De socialdemokratiska budgetalternativen är, rent allmänt, relativt 
utvecklade under hela tidsperioden. Vad gäller detaljeringsnivå går de i en 
pendelrörelse. Budgetalternativet från år 1984 består av ett stort antal 
omdisponeringar mellan olika konton och mindre satsningar inom i stort sett 
alla kommunens verksamhetsområden.225 År 1990 och 1996 är budget-
alternativen mer övergripande. År 1990 har socialdemokraterna anpassat 
alternativet till den målstyrning som präglar budgeten (se vidare avsnitt 9.5) 
År 1996 inriktas alternativet främst på de övergripande prioriteringarna 
mellan verksamhetsområdena. Socialdemokraterna uttalar sig också mot 
olika slags avgiftshöjningar.226 I jämförelse med 1996-års alternativbudget är 
det från år 2001 ett mer detaljerat och preciserat dokument där man i 
kronor anger satsningar på olika områden. Bland annat skall pengar satsas 
på "kompetensutveckling med sikte på ett integrerat arbetssätt mellan skola-
förskola-skolbarnomsorg" och inrättandet av två extra tjänster för att stärka 
det förebyggande sociala arbetet i skola/förskola"227  

En utvecklingstendens är dock att frågorna det blir konflikt om i 
budgetbehandlingen ändrar karaktär. År 1984 blir det votering om ett 
förslag om att dra in subventioner till en kioskrörelse vid ett av kommunens 
äldreboenden och att inrätta särskilda kulturstipendier.228 I budgetbehand-
lingen från 1996 blir det förutom de övergripande prioriteringarna främst 
konflikt om olika avgiftsnivåer inom verksamheten.229  År 2001 så kretsar 
konflikterna om budgetramarna för de olika verksamheterna och med dem 
sammanhängande avgiftsnivåer inom äldrenämnden och socialnämnden. 
Folkpartiet röstar, med stöd av oppositionspartierna för utökade ramar för 
dessa nämnder. 230 
 
Tyresö 
 
Budgetbehandlingen i Tyresö präglas av det jämna mandatläget och det blir 
generellt mer voteringar i Tyresö än i de andra kommunerna. Konfliktnivån 
framstår som relativt konstant men möjligtvis framstår budgetbehandlingen 
från år 2001 som mer konfliktfylld med något fler voteringar än tidigare.  

Liksom i Nacka rör sig detaljeringsgraden i budgetalternativen i en 
pendelrörelse över tid. De borgerliga budgetalternativen från 1984, 1990 och 
                                                 
225 Nacka kommun, Kommunfullmäktige Bil 199/e 1984, Socialdemokraternas 
förslag till budget 1985 för respektive nämnd/styrelse i förhållande till det förslag 
den borgerliga majoriteten lagt den 23 oktober 1984 
226 Kommunfullmäktige 1996-11-25—11-27,  §279, bilaga 117/j ”Tillväxt och 
minskad arbetslöshet” Socialdemokraternas förslag till budget för 1997. 
227 Nacka kommun, Kommunfullmäktige 2001-11-19 § 234 Bilaga 83 /f Omsorg 
blir välfärd  Socialdemokraternas förslag till budget 2002-2004, s. 9  
228 Nacka kommun, Kommunfullmäktige 1984-11-27, § 365 
229 Nacka kommun, kommunfullmäktige 1996-11-25--11-27, § 279 
230 Nacka kommun, Kommunfullmäktige 2001-11-19 § 234, se även Bilaga 83 /e 
Folkpartiet liberalernas alternativa budgetförslag 2002 
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1996 tenderar att bli allt mindre konkreta och mer övergripande.  År 1984 
föreslår man t ex att ett köp av villa för barnomsorgen utgår ur budgeten, att 
en ridstig anläggs och att en idrottsanläggning rustas upp.231 I 1990-års 
finns mer förslag av principiell och ideologisk karaktär, t ex  frågor om rätten 
att välja skola eller skapandet av personalkooperativ inom barnomsorgen.232 
I 1996-års budgetbehandling har moderaterna och folkpartiet har formulerat 
ett gemensamt ändringsförslag som i huvudsak består i en omprioritering av 
verksamhetsmedel. Satsningarna respektive besparingarna specificeras dock 
inte närmare.233  

I 2001-års budgetbehandling råder nya majoritetsförhållanden i Tyresö 
Tyvärr finns inte oppositionspartiernas budgetalternativ bilagda i handling-
arna men av budgetbehandlingen att döma förfaller både socialdemokrater-
na och vänsterpartiet ha formulerat relativt omfattande och detaljerade 
budgetförslag. I budgetbehandlingen i fullmäktige framställs ett stort antal 
ändringsyrkanden från oppositionspartierna. Bland annan föreslår social-
demokraterna ökat stöd till knatteidrotten och upprustning av olika 
kommunala anläggningar. Vänsterpartiet föreslår bland annat upprustning 
av lekredskap och en fortsatt utbyggnad av badbryggor.234  

Till skillnad från i Nacka så blir det också konflikt i form av voteringar i 
relativt konkreta ärenden i fullmäktiges behandling av budgeten. Det voteras 
t ex om en upprustning av en skolgård bör ske och om en gångväg bör 
byggas.235 
 
Sundbyberg 
  
Budgetbehandlingen och budgetalternativen i Sundbyberg präglas både år 
1984 och 1990 av relativt otydliga konfliktlinjer. Det finns heller ingen 
samlad opposition och de olika oppositionspartierna presenterar förslag som 
går i olika riktning. Moderaterna fokuserar både 1984 och 1990 på vad man 
uppfattar vara kommunens dåliga ekonomi och föreslår åtgärder för att 

                                                 
 231Tyresö kommun, kommunfullmäktige, 1984-11-29, § 121 I Moderaternas 
alternativa budgetförslag föreslås ett antal konkreta sparförslag och ändringar i 
majoritetens budget Moderata samlingspartiet i Tyresö – 1984-11-07 
232 Det finns också flera förslag av relativt konkret natur. Det kan t ex handla om 
att upprustning eller byggnationer skall skjutas på framtiden eller att bidrag till 
studieförbund och föreningar skall slopas. Tyresö kommun, Kommunfullmäktige § 
125, 1990-12-12 Bilaga till budgetbeslut 
233Barn- och utbildningsnämndens ram för grundskolan föreslås öka medan ramen 
för främst kultur- och fritidsnämnden föreslås minska. Några mer konkreta 
sparförslag finns dock med, bland annat skall bostadsförmedlingen läggas ner. Se 
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, 1996-11-12, Budget 1997, KELP 
1997-99 
234 Tyresö kommunfullmäktige 2001-11-22 § 107 
235 Tyresö kommunfullmäktige 2001-11-22 § 107 
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komma tillrätta med problemen.236 Folkpartiet argumenterar istället för att 
olika verksamhetsområden måste få mer pengar.237  

Med undantag för moderaterna präglas budgetbehandlingen från år 
1996 av relativt mycket konsensus mellan partierna. Socialdemokraterna 
väljer att stödja flera av folkpartiets tilläggsyrkanden. På vissa områden, t ex 
i ungdoms och utbildningsnämnden, finns också en samsyn mellan 
partierna om den övergripande budgetramen. Moderaternas föreslår dock 
relativt stora prioriteringsförändringarna i budgeten och anför ett stort antal 
säryrkanden. Många av dessa förslag handlar om att vidta åtgärder för att 
stimulera konkurrens och valfrihet i verksamheten. 238  

I budgetbehandlingen från 2001 har den moderata strategin övertagits 
även av de andra borgerliga partierna och budgetbehandlingen är betydligt 
mer konfliktorienterad och polariserad med betydligt mindre inslag av det 
tidigare samförståndet.  Oppositionen lägger i fullmäktige fram ett mycket 
stort antal ändringsyrkanden. Bara inom barn- och ungdomsnämnden 
verksamhetsområden är det fråga om närmare 60 tilläggs- eller ändrings-
yrkanden.239 Bland annat vill man satsa betydligt mer inom barn och 
ungdomsnämndens och äldrenämndens verksamhetsområden.240 Ändrings-
yrkanden verkar avslås relativt mekaniskt av majoriteten med några 
undantag.241 Bilagt till budgethandlingarna finns moderaternas budgetför-
slag som är ett mycket omfattande dokument (ca 70 sidor). Budgetalterna-
tivets viktigaste punkter är dels relativt stora satsningar inom barnomsorg, 

                                                 
236 För att förbättra ekonomin föreslår moderaternas bland annat en försäljning av 
stadshuset samt en generell minskning av personalvolymen och lokalanvänd-
ningen. Vidare föreslår man mer direkta besparingar inom kultur-, fritids-, och 
biblioteksverksamheten. Se Sundbybergs kommun, kommunfullmäktige, 1984-11-
26, § 127,  
237 1984 vill folkpartiet vill t ex att försöksverksamhet med ledsagarservice skall 
påbörjas inom äldre- och handikappomsorgen. Folkpartiet vill tillsammans med vpk 
höja budgettaket för kulturverksamheten. Se Sundbybergs kommun, 
kommunfullmäktige, 1984-11-26, § 127.  År 1990  fokuserar Folkpartiet på skolan 
och menar att ytterligare besparingar inte kan accepteras.  Sundbybergs kommun, 
Kommunfullmäktige, 1990-11-26, § 212, särskilda yttranden 
238 Moderaterna vill bland annat ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för 
att t ex stimulera tillkomsten av friskolor och att ta fram förslag om skolpeng. 
Partiet har också ett antal förslag som mer handlar om verksamhetens innehåll. 
Man vill t ex ansöka om dispens från skyldigheten att anordna hemspråks-
undervisning och ansöka om dispens för rätten att ge betyg i ordning i stadens 
skolor. Sundbybergs stad, 1996-12-16, § 223 
239 Sundbybergs stad, Kommunfullmäktige, 2001-11-26, § 307 
240 På dessa områden vill man satsa ca 10 till  20 miljoner mer än 
kommunstyrelsens förslag. Se Sundbybergs stad, Kommunfullmäktige, 2001-11-26, 
§ 307 
241 Ett undantag är inom äldre- och omsorgsnämnden där några av folkpartiets 
yrkanden godtas av majoriteten.  Att förslagen avslås relativt mekaniskt bekräftas 
av Hans Erik Malmros (m) i intervjun.   
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skola och äldreomsorg, dels en sänkning av kommunalskatten.242 
Moderaternas budgetförslag år 2001 har karaktär av ett relativt preciserat 
kommunalpolitiskt program.243 
 
Nynäshamn 
 
Utifrån budgetbehandlingen i fullmäktige är det svårt att se några tydliga 
trender vad gäller konfliktnivån i budgetbehandlingen. Den förefaller vara 
relativt konstant över tid. I Nynäshamn sker dock en utveckling där 
budgetbehandlingen i fullmäktige blir alltmer mer övergripande. Budget-
behandlingen från år 1984 innehåller relativt detaljerade och konkreta 
konflikter. T ex ogillar majoriteten oppositionens yrkanden om att minska 
anslaget för belysning vid en idrottsplats med 30000 kronor och att en 
deltidstjänst som "hälsovårds-inspektör-biolog" inrättas.244 Även år 1990 är 
budgethandlingen relativt konkret och behandlar mer eller mindre stora 
prioriteringsförändringar mellan verksamhetsområdena.  I 1996 och 2001 
års budgetbehandling ställs istället partiernas olika budgetalternativ mot 
varandra i dess helheter. Budgetbehandlingen går huvudsak ut på att 
partierna yrkar bifall för sina egna förslag i sin helhet och att 
majoritetsförslaget antas.245 

Det sker också en utveckling mot utförliga alternativbudgetar 
Budgetalternativ från år 2001 saknas dock i materialet men år 1996 har 
moderaterna utarbetat ett eget budgetalternativ som i jämförelse med 
tidigare år är betydligt mer omfattande och detaljerat. Moderaterna föreslår 
bland annat organisationslösningar som slopande av facknämnder och 
försäljning av elbolaget. Vidare föreslår man ett relativt stort antal 
förändringar av kommunbidragen till olika verksamheter.246 År 1990 
presenterar de borgerliga ett gemensamt dokument som dock är betydligt 

                                                 
242  Man kan fråga sig hur denna ekvation går ihop ekonomiskt men budgetförslaget 
innehåller dels besparingar och effektiviseringar inom olika områden dels en 
försäljning av kommersiella lokaler och energibolaget Norrenergi. Moderaterna i 
Sundbyberg, 2001, Bättre skola och sänkt skatt! Moderaternas alternativ till budget 
2002 med utblick mot 2004 
243 Hans Erik Malmros (m) säger i intervjun att den första alternativbudgeten för 
moderaternas del skrevs någon gång 1991 eller 1992. 
244 Nynäshamns kommun, Kommunfullmäktige 1984-11-27 § 188, 
Kommunstyrelsen 1984-11-14, § 593 
245 Nynäshamns kommun, Kommunalfullmäktige, 1996-11-28 § 193 och 
Nynäshamns kommun, Kommunfullmäktige, 2001-06-19, § 78 
246 Besparingarna och satsningarna är relativt utspridda mellan områdena men de 
största besparingarna föreslås inom administration och genom en satsning på att få 
socialbidragstagare i arbete och de största satsningarna inom skolan, förskolan och 
äldreomsorgen. Budgetalternativet är relativt detaljerat. Man föreslår bland annat 
att 100 tusen kronor satsas på drogbekämpning i skolorna, 75 tusen för 
radonmätning och luftvårdshantering. Moderata samlingspartiets förslag till budget 
1997, Bilaga A Kommunfullmäktige 1996-11-26 § 193 
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mindre omfattande och detaljerat.247 1984 finns inget alternativ bilagt och 
det hänvisas inte heller till något sådant i budgetbehandlingen. 
 
Sammanfattning 
 
När det gäller graden av konflikt i budgetbehandlingen så bekräftas i stort 
sett den bild som de intervjuade gav i föregående avsnitt. Politiken i 
Sundbybergs och Nacka har blivit mer konfliktfylld och i Tyresö och 
Nynäshamn är konfliktnivån mer konstant. 

Mitt intryck är att budgeten framförallt i Sundbyberg men även i Nacka 
i större utsträckning blivit ett forum för partierna att visa upp sin politik 
utåt. De många alternativa förslag som presenteras av oppositionen, särskilt 
i Sundbyberg, ställs inte mot konkreta i beslut i majoritetens budgetförslag 
utan presenteras och avslås i långa listor.  Med undantag för de alternativa 
ekonomiska ramarna som oppositionen föreslår så är koppling till 
majoritetens förslag svag.  

Ett gemensamt drag är att de ärenden det blir konflikt om i 
budgetbehandlingen blir mindre konkreta. Konflikterna koncentreras mer 
kring de övergripande alternativen och prioriteringarna mellan verksamhets-
områdena samt vid mer ideologiska organisationsförändringar. Tyresö 
framstår dock möjligen som ett undantag där det i större utsträckning blir 
konflikt i relativt konkreta ärenden.  

Att budgetbehandlingen blir alltmer övergripande innebär dock inte att 
de detaljerade och konkreta förslagen försvinner från oppositionens 
budgetalternativ. I Nacka och Tyresö kan man skönja en utveckling där 
oppositionens budgetalternativ går från det detaljerade år 1984 till det mer 
övergripande år 1990 och 1996 tillbaka till det detaljerade år 2001. I 
Sundbyberg blir moderaternas budgetalternativ alltmer omfattande 
dokument under tidsperioden. I Nacka verkar det som att socialdemo-
kraterna i budgetalternativen först anpassar sig till de nya styrsystemen och 
budgetteknikerna. År 2001 har man ha övergivit denna strategi och 
presenterar återigen ett mer detaljerat budgetförslag. 

Det verkar sammantaget bli en allt större skillnad eller gap mellan 
utformningen av oppositionens budgetalternativ och den budget som 
majoriteten formulerar. Detta är kanske mest tydligt i Sundbyberg och i  
Nacka. I båda kommunerna skriver oppositionen fram relativt omfattande 
och vissa avseenden konkreta budgetalternativ samtidigt som kommunens 
budget blir allt mindre konkret och präglad av målformuleringar.  
                                                 
247  Bland annat föreslår de en minskning av att bidraget till kultur-, fritids och 
skolnämnderna minska samt en höjning av bidraget till ålderdomshemmen. Ser 
man till den totala budgetomslutningen föreligger ingen större skillnad mellan de 
borgerligas respektive majoritetens förslag. och ingen konflikt uppstår om 
skattesatsens nivå. De olika yrkanden behandlas separat. Nynäshamns kommun, 
Kommunfullmäktige 1990-11-27 § 232,  
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9.3 Konflikter i det reguljära arbetet och i nämndspolitiken 
 
Mätning av konfliktmarkeringar 
 
Som nämndes i kapitel 4 har en studie av konfliktmarkeringar i det reguljära 
beslutsfattandet genomförts. Klassificeringen av konfliktmarkeringar har 
gått till så att alternativa yrkanden, reservationer, voteringar och särskilda 
yttranden registrerats för varje ärende under det studerade åren.248 Antalet 
ledamöter eller antalet partier som uttryckt konfliktmarkeringen har också 
registrerats. Med detta som grund har en s.k. konfliktpoäng räknats fram för 
varje ärende. Reservationer har gett mest poäng medan alternativa yrkanden 
lägst. Om flera ledamöter eller partier reserverat sig har detta gett en högre 
poäng. 249  Poängen har sedan summerats för varje ärende och adderats till 
en slutsumma för fullmäktige, styrelse och nämndsnivån för respektive 
kommun och år.  

Fördelen med detta sätt jämfört med tidigare mätningar av 
konfliktmarkeringar är att måttet både avspeglar frekvens och intensitet av 
konflikterna. Med hjälp av det kan man enkelt jämföra konfliktnivån mellan 
kommunerna och mellan åren. Konfliktmarkeringarna omräknade i s.k. 
konfliktpoäng presenteras i stapeldiagram i figur 9.1-9.4. Där framgår 
antalet konfliktpoäng för olika kategorier av konfliktmarkeringar.  
 Av figurerna framgår att konfliktnivån på styrelse och fullmäktigenivån 
varit relativt stabilt hög i Nacka och i Tyresö under tidsperioden. I 
Sundbyberg har den varierat men verkar stigande från en låg nivå år 1984 
till en hög år 2001. I Nynäshamn är den låg förutom år 1990 då den av 

                                                 
248 Ibland förekommer det att enskilda ledamöter eller partier inte deltar i besluten. 
När enskilda ledamöter inte deltar beror detta vanligtvis på jäv och kan därför inte 
tolkas som en konfliktmarkering. När partier inte deltar i besluten är mitt intryck 
att det utgör en form av reservation. Detta är dock inte speciellt vanligt 
förekommande varför en annan tolkning inte påverkar resultatet nämnvärt. 
Tolkningen av särskilda yttranden som en konfliktmarkering är inte självklar. Mitt 
intryck är dock att det oftast fungerar som en ”lättare” reservation. Ibland 
förekommer särskilda yttranden av majoritetssidan. Sådana yttranden har inte 
registrerats. 
249 Följande poängsystem har använts: Alternativt yrkande av en ledamot: 1 poäng. 
Alternativa yrkanden av flera ledamöter: 2 poäng. Votering: 4 poäng. Flera 
voteringar i samma ärende: 6 poäng. Reservation av en enskild ledamot: 2 poäng. 
Reservation av flera ledamöter: 4 poäng. Reservation av ett parti: 3 poäng. 
Reservation av flera partier: 6 poäng. Särskilt yttrande av en enskild ledamot: 1 
poäng. Särskilt yttrande av flera ledamöter: 2 poäng. Särskilt yttrande av ett parti: 
2 poäng. Särskilt yttrande av flera partier: 4 poäng. Ej deltagande i beslut av en 
enskild ledamot: 1 poäng. Ej deltagande i beslut av flera ledamöter: 2 poäng. Ej 
deltagande i beslut av ett parti: 2 poäng. Ej deltagande i beslut av flera partier: 4 
poäng.  Ej deltagande i beslut har räknats in i kategorin reservationer.  
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någon anledning är relativt hög.250  Man kan av figurerna konstatera att 
konfliktnivån i fullmäktige och styrelse tenderar att följa varandra. Det är 
kanske inte så konstigt med tanke på att styrelsen normalt bereder de 
ärenden som sedan hamnar i fullmäktige. Ett undantag är Nacka där den är 
stabilt hög i styrelsen men varierar något mer i fullmäktige. Någon bra 
förklaring till denna olikhet framkom inte i intervjuundersökningen.   

Om man sammanfattar utvecklingen i kommunerna så bekräftar den i 
stort den bild av konfliktnivån som gavs i intervjuundersökningen och i 
budgetredogörelsen. Den bekräftar det den konfliktorienterade politiken i 
Nacka och Tyresö och den tydliga konfliktökningen i Sundbyberg. Bilden av 
Nynäshamn är lite mer splittrad men undersökningen bekräftar att politiken 
där inte är lika konfliktorienterad som i de andra kommunerna. 
 
Konfliktökning i nämnderna 
 
Den kanske mest intressanta förändringen är det stora antalet konflikt-
markeringarna på nämndsnivå år 2001 som återfinns både i Nacka, 
Sundbyberg och Tyresö. 251  Man kan fråga sig vad denna ökning beror på? 
En förklaring till ökningen kan vara att de nämnder som valts ut har 
koppling till skola, barn- och äldreomsorg. På dessa områden har antagligen 
konflikterna kring konkurrensutsättning och checksystemet slagit igenom i 
siffrorna. Detta förklarar dock knappast ensam varför antalet konflikt-
markeringar är så högt år 2001 eftersom dessa frågor även fanns på 
agendan år 1996.  
 En annan förklaring till konfliktökningen på nämndsnivån är att 
oppositionen förändrat sitt arbetssätt. I Nacka beskriver Karl Axel 
Johansson (s) och Gunnel Nyman-Gräff (s) att man inom socialdemokraterna 
blivit alltmer noggranna med att stämma av med nämndsgrupperna. Nyman-
Gräff förklarar de alltfler konfliktmarkeringarna med att man i nämnderna 
blivit duktigare på att lägga reservationer och protokollsanteckningar för att 
socialdemokraterna i kommunstyrelsen skall kunna se vad man tyckt och 
varför.  

I Sundbyberg beskriver Göran Reierstam (m) att alla är medvetna om 
kedjan mellan beslutsnivåerna och vad som händer i nämnden senare 
kommer till fullmäktige och att alla därför bevakar sina positioner. 
Reierstam säger också att man inom moderaterna varit mån om att inte sy 
ihop kompromisser på nämndsnivån ”bara för att vara snälla”. Det har enligt 

                                                 
250 Varför antalet konfliktmarkeringar var så högt år 1990 är oklart. Ingen av de 
intervjuade har någon klar minnesbild eller bra förklaring.  
251 Man måste dock beakta att jämförelsen över tid försvåras pga den förändrade 
nämndsindelningen i kommunerna.  
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Reierstam gjort att moderaterna kunnat framstå som ännu tydligare i 
fullmäktigedebatten.252 

Även i Tyresö upplever man också att det blivit ett mindre 
samförståndsorienterat klimat, åtminstone i barn- och utbildningsnämnden. 
Birgitta Nådell (s) säger i samband med en diskussion om debattklimat och 
samförstånd att detta varierat över tid men att det idag nog är ”tvärstopp” 
när det gäller barn och utbildningsnämnden.  

Nämndspolitiken i Nynäshamn framstår som mindre konfliktorienterad, 
vilket även bekräftas i intervjuerna. Keith Olsson upplever t ex att den 
tidigare sociala omsorgsnämnden som en nämnd där man i stor utsträck-
ning arbetade gemensamt. Det enda som han upplever skiljer väldigt mycket 
är tron på privata alternativ men annars är man enligt Olsson i de flesta 
frågor ”rörande överens”. En liknande bild av skolstyrelsens/barn och 
utbildningsnämnden under 1990-talet har Åke Pettersson (s) som var 
ordförande i nämnden fram till 1997. Han upplever att det var väldigt små 
skillnader och att man jobbade mot ett gemensamt mål och var överens om 
det mesta. Pettersson säger dock att den viktiga diskussionen normalt fördes 
inom partigruppen innan nämndsmötena. 

Sammantaget framstår det ökade antalet konfliktmarkeringar, 
åtminstone i Nacka och Sundbyberg, som ett uttryck för en medveten 
politisk strategi. 
 

                                                 
252 Göran Reierstam (m) uppfattar också att den moderata strategin påverkat de 
andra borgerliga partierna. När t ex folkpartiet sytt ihop kompromisser med 
majoriteten, samtidigt som det funnits ett stort missnöje med verksamheten har 
detta enligt Reierstam varit till fördel för moderaterna och gjort att folkpartiet 
hamnat i en svår position.  
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Figur 9.1: Konfliktmarkeringar i det reguljära beslutsfattandet omräknat i s.k. konfliktpoäng i 
Nacka 
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Figur 9.2: Konfliktmarkeringar i det reguljära beslutsfattandet omräknat i s.k. konfliktpoäng i 
Tyresö 
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Figur 9.3: Konfliktmarkeringar i det reguljära beslutsfattandet omräknat i s.k. konfliktpoäng i 
Sundbyberg 
 
 

kommunfullmäktige

2001199619901984

A
nt

al
 k

on
fli

kt
po

än
g

500

400

300

200

100

0

Alternativa 

yrkanden

Särskilda 

yttranden

Reservationer

Voteringar

Kommunstyrelsen

2001199619901984

A
nt

al
 k

on
fli

kt
po

än
g

500

400

300

200

100

0

Alternativa 

yrkanden

Särskilda 

yttranden

Reservationer

Voteringar

 

Nämnd

2001199619901984

A
nt

al
 k

on
fli

kt
po

än
g

500

400

300

200

100

0

Alternativa

yrkanden

Särskilda 

yttranden

Reservationer

Voteringar

 
 

 
 
 
  



 118

Figur 9.4: Konfliktmarkeringar i det reguljära beslutsfattandet omräknat i s.k. konfliktpoäng i 
Nynäshamn 
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9.4 Åsiktsskillnader och åsiktsförändringar 
 
Ett i forskningen ganska vanligt sätt att mäta åsiktsskillnader är att utgå 
från subjektiva bedömningar hos politiska aktörer eller medborgare. 
Problemet med denna metod är att sådana bedömningar riskerar att färgas 
av hur konfrontativt det politiska klimatet är och hur aktiv majoritet och 
opposition är att betona skillnaderna mellan partierna och blocken.  

Avsikten i detta kapitel är istället att försöka bedöma åsiktsskillnaderna 
oberoende av det politiska klimatet. Detta är svårt eftersom det inte finns 
någon självklar måttstock som kan användas för sådana bedömningar.  Det 
går dock inte att undvika en viss skönsmässighet i bedömningen. Jag har 
försökt att bedöma åsiktsskillnaderna utifrån vad jag tror utgör den 
allmänna förståelsen av vad som utgör en stor eller liten åsiktsskillnad i 
dagens politiska diskussion. Eftersom frågorna om valfrihet, marknads-
orientering mm utgjort tydliga vattendelare mellan partierna i den 
kommunala politiken har jag valt att särskilt studera partiernas positioner i 
dessa frågor.  

De källor som använts för att bedöma åsiktsskillnaderna är för det 
första de budgetdokument som delvis redovisades i avsnitt 9.2. Jag kommer 
här att närmare presentera materialet mer utifrån ett åsiktsperspektiv. För 
det andra har lokala partiprogram och andra lokala skrifter använts för att 
spegla utvecklingen. Det handlar om handlingsprogram, valmanifest och 
andra partipolitiska skrifter och tidningar. Handlingsprogrammen är 
vanligtvis heltäckande beskrivningar av den politik partiet avser att föra 
under närmaste tiden eller mandatperioden medan valprogram och andra 
skrifter oftast är mer kortfattade och endast fokuserar på partiets 
profilfrågor. För det tredje har frågor om upplevda åsiktsskillnader ställts i 
intervjuundersökningen.  

Källorna har alla sina för och nackdelar när det gäller att spegla 
åsiktsförändringar. De lokala partiprogrammen har fördelen att man ofta 
kan följa utvecklingen av partiets politik relativt väl eftersom de ofta är 
upplagda på samma sätt år från år. Ett problem med handlingsprogrammen 
är dock att det kan vara svårt att avgöra vilka frågor som partiet verkligen 
prioriterar och avser att med eftertryck driva. På denna punkt har 
intervjuerna men också valprogrammen och andra skrifter ofta en fördel då 
man i dem lättare kan utläsa eventuella profilområden och vilken tyngd 
partiet lägger vid olika frågor. Detsamma gäller budgethandlingarna som 
kanske ligger närmast den faktiskt utformade politiken. Dessa källor har 
dock nackdelen jämfört med handlingsprogrammen att de kan  göra det 
svårt att jämföra politikens utformning över tid eftersom de vanligtvis inte är 
heltäckande och lika detaljerade.  
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Det finns även tidsmässiga luckor i materialet och skrifterna, särskilt de 
lokalpolitiska handlingsprogrammen och lokala partimaterialet som gör att 
detta material får betraktas som ett komplement till budgetmaterialet och till 
intervjuerna.   
 Jag skall nedan ge en beskrivning av åsiktsskillnaderna och 
åsiktsförändringarna i respektive kommun och sedan avsluta med en 
sammanfattning och jämförelse. Redogörelsen är, liksom budgetstudien 
främst inriktad på utvecklingen i de stora partierna socialdemokraterna och 
moderaterna.  
 
Nacka 
 
En viktig del av den moderata ideologin på det kommunala planet består 
otvivelaktigt av en betoning på valfrihet och alternativa verksamhetsformer. 
För nackamoderaternas del tar betoningen av dessa frågor fart någonstans i 
mitten på 1980-talet och accentueras sedan successivt. Detta syns när man 
jämför handlingsprogram från 1980-talet. I 1982 års handlingsprogram är 
det endast inom barnomsorgen som valfrihet och vikten av alternativa 
verksamhetsformer betonas medan valfrihetsprogrammet har blivit mer 
fullständigt i 1988 års program.253 Utvecklingen av majoritetens och den 
moderata politiken efter 1990 fortsätter i en liknande riktning under 90-talet 
då peng- och checksystem införs. Återstoden av 90-talet verkar präglas av 
kontinuitet.  Det är svårt att se några avgörande skiften i majoritetens eller 
den moderata politiken eller ideologin under 1990-talet.254  

Socialdemokraternas idéutveckling kan delas upp i två delar med tiden 
kring 1990 som en brytpunkt. Det alternativa budgetförslaget från 1984 
framstår som ett relativt traditionellt socialdemokratiskt dokument där de 
vill satsa mer pengar inom många kommunala verksamheter och i högre 

                                                 
253 Moderata samlingspartiet i Nacka kommun, Kommunalpolitiskt program 1982, 
Nacka behöver moderat politik, s. 16.  I 1985 års program, som för övrigt är det 
första med Erik Langby som kommunalråd, har valfrihetsfrågorna fått ett starkare 
fäste. En demokratisk utgångspunkt är att stärka individernas frihet gentemot 
politiker och kommunanställda. Förutom valfriheten inom barnomsorgen skall nu 
även de äldre få välja boende och service och inom skolan skall elever som väljer 
friskola få ekonomiskt stöd Moderata samlingspartiet i Nacka, Kommunalpolitiskt 
program 1985, Nacka behöver moderat politik, s. 5, 9-11. Betoningen ökar 
ytterligare något i 1988 års program med målsättningar om att eleverna fritt skall 
kunna välja skola och med införandet av ett vårdnadsbidrag för att ytterligare 
underlätta valfriheten inom barnomsorgen. I programmet föreslås även "att 
systematiska 'kund-undersökningar' genomförs" Moderaterna i Nacka, 
Kommunalpolitiskt program 1988, s. 4, 8, 10 
254 Tiden efter 1994 har inga moderata partiprogram studerats men varken 
budgethandlingarna eller intervjuerina ger intryck av några större förändringar i 
den poltiska inriktningen hos moderateran eller majoritetskoalitionen. Majoritetens 
förslag till mål och budget från 1996 och 2001 betonar kontinuiteten i arbetet, 
övergripande mål och prioriteringar ligger fast. 
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utsträckning kompensera för kostnadsökningarna. I slutet av 80-talet verkar 
det dock utbreda sig ett relativt stort mått av konsensus i Nacka politiken. I 
handlingsprogram från slutet av 80-talet finns relativt lite eller ingen 
polemik mot den moderata betoningen på valfrihet vid samma tid.255 I 
budgetalternativet från 1990 betonar socialdemokraterna även vikten av 
rationaliseringar och omprövningar av den kommunal verksamheten.256 En 
tydlig likhet mellan socialdemokraternas program och moderaternas är 
betoningen på ett decentraliserat beslutsfattande. För socialdemokraternas 
del innebär detta en ökad delegering av ansvarsbefogenheter till 
verksamhetsnivån och att mål och resultatstyrning införs på alla nivåer i 
kommunen.257 Bilden av en relativ konsensus vid 80-talets slut bekräftas av 
Karl-Axel Johansson (s) som upplever att socialdemokratin var defensiv och 
lite togs på sängen när de inledande idéerna om målstyrning och kundval 
lanserades.  

Detta tillstånd förändras i samband med checksystemens införande i 
början av 1990-talet. Socialdemokraternas alternativa budgetförslag år 1996 
innehåller en tydligare kritik av majoritetens politik.258 Budgetalternativet 
innehåller framförallt en hård kritik av det i socialdemokraternas mening 
överdrivna marknadstänkande i kommunen. Man menar att "demokratin 
offras för marknaden" och att marknadsideologin innebär att politikens och 
därmed demokratins roll minskar.259 Handlingsprogrammet från 1999 och 
budgetförslaget från 2001 går i samma riktning.260  

                                                 
255Inom äldreomsorgen betonar socialdemokraterna istället rätten att välja 
boendeform, service och vård. Inom barnomsorgen skall olika organisationsmodeller 
prövas för att öka inflytandet för personal, föräldrar och barnSocialdemokraterna i 
Nacka kommun, Kommunalpolitiskt handlingsprogram 1989-1992, s. 4  
256 Nacka kommun, kommunfullmäktige 1990-11-26, 1990-11-27, §190 Bilaga 
110/g : Socialdemokraternas förslag till budget och inriktning av den ekonomiska 
politiken för 1991 och med utblickmot 1992 och 1993, s. 6-7, 9, 10 
257 Till skillnad mot moderaterna betonar dock socialdemokraterna personalens roll 
och den beskrivs som "kommunens viktigaste resurs". Se Socialdemokraterna i 
Nacka kommun, Kommunalpolitiskt handlingsprogram 1989-1992, s. 11  
258 Man föreslår trots de kärva tiderna en relativt omfattande satsning inom bland 
annat barnomsorgen som skall finansierar genom en skattehöjning.  Den totala 
nettoramen föreslås vara cirka 50 miljoner högre än majoritetens förslag (total ram 
ca 1700 miljoner). 
259 Ett konkret uttryck för denna kritik är att man vill avskaffa systemet med 
barnomsorgschecker som man dessutom anser skulle leda till en besparing för 
kommunen. Även målstyrningssystemet kritiseras Nacka kommun, 
kommunfullmäktige 1996-11-25--11-27, § 279 Bilaga 117/j:  Socialdemokraternas 
förslag till Mål och Budget 
260 I programmet från 1999 beskrivs den förda politiken som förödande och att den 
handlar om att avskaffa kommunala skolor, barnomsorg och äldrevård. Vidare vill 
man att checksystemen inom skolan, barn- och äldreomsorgen avskaffas och att 
målstyrningen ändras.  Majoriteten kritiseras även för att ekonomiskt missköta 
kommunen och för att det ekonomiska styrsystemet har kapsejsat., se Nacka inför 
2000-talet Kommunalpolitiskt handlingsprogram för socialdemokraterna i Nacka.  I 
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Sammanfattningsvis för perioden fram till 1990 så kan man se en 
utveckling där valfriheten inom kommunens verksamheter blir ett allt 
starkare tema i den moderata politiken. Socialdemokraterna följer delvis med 
i denna utveckling men i samband med införandet av checksystem och 
kundval i början av 90-talet tycks åsiktsskillnaderna eller de ideologiska 
skillnaderna vidgas. Skiljelinjerna går inte bara kring checksystemet utan 
gäller även målstyrningen vilket det tidigare rådde konsensus om. Dessa 
åsiktsskillnader består under 90-talet och framstår som relativt stabila. 
Utvecklingen under 90-talet bekräftas i intervjuerna. Karl Axel Johansson (s) 
upplever t ex att det i jämförelse med 80-talet blivit tydligare ideologiska 
skiljelinjer. Stabiliteten under den senaste 10-årsperioden tar sig uttryck i 
att de s k ”systemfrågorna” länge utgjort den viktigaste skiljelinjen i Nackas 
politik.261  
 
Tyresö 
 
Om man utgår från intervjuerna så har de tydligaste åsiktsskillnaderna i 
Tyresö gått kring frågor om fritt val, kundvalssystem mm. Dessa frågor har 
dock knappast haft samma dominerande ställning som de haft i Nacka 
politiken.  

I de moderata partiprogrammen från 80- och 90-talet är det svårt att se 
några avgörande förändringar över tid. Redan i budgetalternativet från 1984 
driver moderaterna frågorna om entreprenaddrift. I partiprogrammen från 
senare delen av 80-talet är inriktningen på fria val och entreprenaddrift av 
verksamhet tydlig vid sidan om traditionella moderata krav som ordning och 
betyg i skolan. Inom skolan föreslår man att ”skolpeng” införs och inom 
barnomsorgen skall privat och föreningsdriven verksamhet erbjudas.262 
Detta tema finns sedan med i partiprogram från 1990-talet.263  

De två intervjuade socialdemokraterna menar att moderaterna är delat i 
en mer nyliberal och en mer socialkonservativ falang. Birgitta Nådell (s) 
upplever att det skedde ett tydligt skifte i den moderata politiken och 
framtoningen i mitten av 80-talet. Från en mer socialkonservativ ”ämbets-
mannahöger” till en mer nyliberalt parti.264  Den nuvarande ordföranden i 
                                                                                                                                                         
Budgetalternativet från 2001 föreslås ännu större satsningar än de från 1996, 
satsningar som man vill finansiera vill med en skattehöjning. Kommunfullmäktige 
2001-11-19 § 234, se även Bilaga 83 /f Omsorg blir välfärd  Socialdemokraternas 
förslag till budget 2002-2004, s. 3-5 och Nacka kommun, kommunstyrelsen, 2001-
11-12, § 177, KF bilaga 83/d 
261 Uttrycks av Gunnel Nyman Gräff (s) och Eva Öhbom-Ekdahl (m) som både varit 
aktiva i Nacka politiken sedan slutet av 80-talet 
262 Moderaterna i Tyresö, Kommunalpolitiskt program 1986-1988, s. 12, 15 
263 Se Moderaterna i Tyresö, Tyresö på 90-talet, (1992- 1994), Tyresö mot år 2000, 
(1994), Moderat politik i Tyresö (1998), Valprogram 2003-2006 (2002) 
264 Nådell sätter detta i samband med att Ralph Ledel blev ny oppositionsledare vid 
denna tid 



 123

kommunstyrelsen Berit Assarsson (m) uppfattas dock som en moderat av det 
mer socialkonservativa slaget.  

Inom socialdemokraterna sker liksom i Nacka en omsvängning i synen 
på valfrihet och alternativa driftsformer kring år 1990. Omsvängningen blir 
tydlig om man jämför de kommunalpolitiska handlingsprogrammen från 
1988 och 1991. I handlingsprogrammet från 1988 betonas kontinuiteten, 
skolan, barnomsorgen skall fortsätta att byggas ut men inget nämns om 
entreprenader, fritt val mm.265 I 1991 års program finns förslag om att 
uppmuntra bildande av föräldra- och personalkooperativ i barnomsorgen 
och i skolan skall föräldrar och elever få välja skola.266 Dessa förändringar 
kvarstår i programmen från 1994 och 1998.  

Det är dock tydligt att socialdemokraterna är kluvna i frågorna. I 
programmet från 1994 argumenterar man mot det borgerliga införandet av 
skolpeng som man menar medför ökade klyftor mellan elever och skolor och 
till att elever med särskilda behov slås ut.267 När socialdemokraterna 
återkommer till makten 1994 väljer man dock att behålla pengsystemet. 
Birgitta Nådell (s) nämner i intervjun att man även öppnade ett s.k. 
”pysslingdagis”, d.v.s. ett privatdrivet daghem, under samma valperiod. 
Nådell beskriver att det idag finns tydliga ideologiska skillnader inom det 
socialdemokratiska partiet och att diskussionen om målstyrning, privata 
alternativ mm inte är färdig än. En liknande bild av socialdemokratins 
förändring finns inom borgerligheten. Jan Larsson (fp) upplever t ex att 
åsiktsskillnaderna i politiken har minskat, främst beroende på att 
socialdemokraterna blivit mindre socialistiska, t ex mer öppna för privata 
alternativ.  

Sammanfattningsvis verkar de avgörande åsiktsförändringarna i 
partierna ske under 80-talet fram till 90-talets mitt. Därefter framstår 
åsiktsskillnaderna som relativt konstanta och eventuellt minskande. 
Samtidigt finns det spänningar inom både de stora partierna och falanger 
som driver en mer tydligare ideologisk linje. De grupper som dominerar 
partierna idag framstår dock som relativt pragmatiska. En möjlig förklaring 
till denna relativt pragmatiska hållning kan vara det jämna opinionsläget 
som tvingat partierna att röra sig mot mitten för att inte förlora 
mittenväljarna. Mats Fält (m) upplever i linje med detta att moderaterna, 
under andra halvan av 90-talet och framåt, möjligtvis blivit mindre 
ideologiska och mer pragmatiska.  
 
                                                 
265 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 1988. Den största satsningen i 
programmet torde vara byggandet av över 2000 lägenheter på 5 år. 
266 I barnomsorgen skall, vidare, alternativa pedagogiska inriktningar stödjas. 
Socialdemokraterna i Tyresö, Kommunalpolitiska handlingsprogrammet 1992-1994 
(1991), s. 7. 
267 Socialdemokraterna i Tyresö, Kommunalpolitiskt handlingsprogram, 1994-1998 
(1994), s. 5 
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Sundbyberg 
 
Som framgått tidigare har det politiska klimatet blivit alltmer polariserat i 
Sundbyberg . 268 Åsiktsskillnaderna framstår dock som mindre skarpa än 
den polemiska tonen. Någon upplevelse av att åsiktsskillnaderna vidgats 
finns inte heller bland de intervjuade. Hans-Erik Malmros (m) upplever t ex 
att åsiktsskillnaderna inte förändrats märkbart över tid.  

Kerstin Ljungren (fp) upplever att socialdemokraterna har blivit mer 
öppna för alternativa lösningar under 1990-talet. Men som framgick i kapitel 
5 fanns redan i slutet av 80-talet en relativt stor öppenhet för entreprenader, 
beställar- utförarmodeller mm inom socialdemokratin. Socialdemokraternas 
relativt öppna inställning i dessa frågor har inneburit att dessa traditionella 
högervänster frågor inte är de mest centrala i den politiska debatten 
Sundbyberg. Av oppositionens budgetalternativ från 2001 framgår att 
oppositionen främst lyfter fram frågan om mer pengar till skolan och 
äldreomsorgen, alltså ståndpunkter som normalt brukar uppfattas som 
hemmahörande på vänsterkanten.269 
 Den tydligast ideologiskt laddade frågan i sundbybergspolitiken idag 
framstår ägandet av det stora fastighetsbeståndet i bolaget förvaltaren.270 
Moderaten Göran Reierstam upplever t ex att ägandet av förvaltaren är den 
stora frågan i Sundbyberg och att den går tillbaka långt i tiden. Reierstam 
hävdar att det funnits partitaktiska skäl till att socialdemokraterna inte velat 
sälja ut bostadsbeståndet eftersom det skulle riskera att tränga ut deras 
väljargrupper ur kommunen. För moderaterna och de andra oppositions-
partierna innebär en försäljning av delar av förvaltarens fastighetsbestånd 
ett sätt att finansiera satsningar och skattesänkningar. Sune Nyman (s) 
menar att Förvaltaren blivit en galten Särimner som oppositionen slaktar 
med jämna mellanrum för att finansiera sina förslag.271 
  
Nynäshamn 
 
Studerar man budgetalternativ, kommunala handlingsprogram mm från 
tidsperioden så sker ingen dramatisk förändring av relationen mellan 
socialdemokraterna och moderaterna.  

                                                 
268 På grund av stora luckor i det partipolitiska materialet bygger denna redogörelse 
främst på intervjuundersökningen och budgetmaterialet.  
269 Se Sundbybergs stad, Kommunfullmäktige, 2001-11-26, § 307 
270 Se Moderaterna i Sundbyberg, 2001, Bättre skola och sänkt skatt! Moderaternas 
alternativ till budget 2002 med utblick mot 2004 
271 I Socialdemokraternas partiprogram 2002-2006 är bostadspolitiken en viktig 
punkt och man vill se en blandning av upplåtelseformer och ge förvaltaren i uppgift 
att bygga fler hyresrätter. Se Socialdemokraternas kommunalpoltitiska program för 
2002-2006. www.s-info.nu. Utskrift den 17 augusti 2004  
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Inom moderaterna finns en accentuerad betoning av valfrihet, 
alternativa styrformer mm inom den kommunala verksamheten men 
skillnaden över tid är inte jättestor. I moderaternas handlingsprogram från 
1985 betonas valfrihet i skolan, alternativa driftsformer i barnomsorgen, 
variation och samarbete med frivilligorganisationerna inom äldreomsorg-
en.272 Dessa idéer har dock i slutet av 90- talet skärpts till idéer om 
äldrecheckar och skolpeng.273 Bland de intervjuade är det ingen som 
upplever att det skett några stora förändringar av den moderata politiken.274 

Den socialdemokratiska idéutvecklingen är lite svårare att belägga. 
Studerar man partiprogrammen i början på 90-talet kan man se en viss 
förändring vad gäller synen på valfrihet och alternativa driftsformer. I ett 
valmanifest inför 1991 års val vill man satsa på "variation och valfrihet" i 
hemtjänsten och i valprogrammet från 1994 är man öppen för kooperativa 
verksamhetsformer i barnomsorgen.275 I partiprogrammen från 1998 och 
2002 lyser dock frågor om valfrihet och alternativa driftsformer med sin 
frånvaro.276 De moderata representanterna jag intervjuat, Siv Sandahl (m) 
och Keith Olsson (m) upplever dock att socialdemokraterna blivit lite mera 
borgerlig i sina värderingar, att det t ex blivit en större öppenhet för enskild 
regi och valfrihet i barnomsorg och skola. Inom Socialdemokraterna har 
denna idéströmning kanske lämnat tydligare spår i den praktiska politiken 
än i partiprogrammen och i ideologin.  

Sammantaget så framstår åsiktsskillnaderna mellan socialdemokra-
terna och moderaterna som relativt konstanta eller möjligtvis minskande 
 
Sammanfattning  
 
Om man försöker bedöma graden av åsiktsskillnader mellan partierna och 
då särskilt mellan moderaterna och socialdemokraterna framstår Nacka som 
den kommun där de största principiella skillnaderna mellan partierna finns. 
Sedan 90-talets början har det borgerliga systemskiftet i kommunen med 
pengsystemen och målstyrningen i centrum väckt socialdemokratisk 
opposition. Sedan 90-talets mitt verkar skillnaderna dock vara relativt 
konstanta.  

I Tyresö framstår åsiktsskillnaderna som relativt måttliga, åtminstone 
mellan de dominerande grupperna inom socialdemokraterna och 
moderaterna. Målstyrningen och pengsystemen har väckt socialdemokratisk 

                                                 
272 Moderaterna i Nynäshamn, 1985, Kommunalt handlingsprogram 1986-88 
273 Se t ex Nynäsmoderaten, nr 3, Information inför valet 1998. 
274 Tommy Söderblom (s) upplever dock att moderaterna blivit något mer profilerade 
under 1980- och 1990-talet 
275 Socialdemokraterna, 1994, Vad valet handlar om.  
276 Socialdemokraterna i Nynäshamn, Valprogram 1998, Trygghet Rättvisa 
Utveckling för Nynäshamn och Valet 2002: Tillsammans för ett rättvisare och bättre 
Nynäshamn.  
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opposition men systemen har efterhand accepterats. Denna pragmatism 
syns även på den borgerliga sidan där reformivern har varit nedtonad i 
jämförelse med grannkommunen Nacka.  

I Sundbyberg har skillnaderna mellan blocken blivit tydligare men i 
principiella frågor som privat drift, kundval m.m. har skillnaderna mellan 
blocken varit relativt små. Åsiktsskillnaderna framstår som varken större 
eller mindre över tid och det är svårt att tro att den konfliktorienterade 
politiska utvecklingen i Sundbyberg främst grundar sig i vidgade 
åsiktsskillnader.  

Åsiktsskillnaderna i Nynäshamn är ganska otydliga men framstår som 
relativt måttliga och eventuellt minskande. Frågor om alternativa drifts-
former och valfrihet som moderaterna tidigare drev har delvis anammats av 
socialdemokraterna som upplevs ha rört sig något högerut. 
 Vad som är en stor eller liten åsiktsskillnad kan naturligtvis diskuteras 
och ovanstående bedömningar får betraktas med viss försiktighet.  
 

9.5 Konflikter om decentralisering, delegering och målstyrning,  
 
Eftersom syftet med den här avhandlingen är att studera hur de förändrade 
styrformerna förändrat politiken utifrån ett majoritets och samförstånds-
perspektiv så är det av ett särskilt intresse hur delegeringen och 
decentraliseringen av politisk beslutsmakt och målstyrningen hanterats 
utifrån ett konflikt- och samförståndsperspektiv. Har de nya styrformerna 
blivit föremål för partipolitiska konflikter? Jag skall i detta avsnitt beskriva 
dels hur partierna och då särskilt oppositionen betraktat decentraliseringen 
och delegeringen av beslutsmakt respektive arbetet med målstyrning och 
arbetet med att formulera mål. 
 
Konflikter om delegering av politisk beslutmakt 
 
När reformerna inleds på 1980-talet finns det en mer eller mindre stor 
enighet om en allmän strävan mot ett mer decentraliserat och delegerat 
beslutsfattande. Begreppen decentralisering och delegering är som nämndes 
i kapitel 2 dock inte entydiga och kan stå för olika saker  

I Nacka och Tyresö som infört kundvalssystem, är den delegering som 
ett sådant system automatiskt medför inte oväntat partipolitiskt 
kontroversiell. Den socialdemokratiska oppositionen eller åtminstone delar 
av den har kritiserat den borgerliga majoriteten för att ha delegerat för långt. 
Karl-Axel Johansson (s) i Nacka upplever t ex att kommunen ”abdikerat från 
sitt helhetsansvar” och att verksamheten idag bedrivs allt mer ad hoc utan 
en övergripande planering. Även Birgitta Nådell (s) i Tyresö upplever att 
”politikerna har abdikerat” och sätter detta i samband med det 
ekonomisystem och den rambudgetering som införts. Nådell säger: 
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”Man har hittat på ekonomisystem och rambudgetering och sånt där som gör 
att politiker har oerhört svår att komma in. Vi har en budget i Tyresö 
kommun som idag tror jag är på 1,3 miljarder och vi diskuterar de sista 24 
miljonerna som fattas, inte dom här 1,3 beroende på att vi lagt 
anslagsbindningsnivån eller ramarna för fullmäktige på så hög nivå så att en 
gång inputtad verksamhet i budget den omprövas knappast inte, det finns 
inte insynen, det finns inte…alltså det måste komma i stort sett från 
förvaltningschefen om förändring skall ske.”277 

 
Kritiken av att delegeringen har gått för långt eller att majoriteten inte tar ett 
tillräckligt stort ansvar inskränker sig dock inte bara till Nacka och Tyresö 
utan finns även i de två andra kommunerna. Oppositionen, oberoende av 
politisk färg, verkar i allmänhet vara mer angelägen om att komma ner på 
detaljnivå eller efterfråga ett större politiskt ansvarstagande från 
majoritetssidan. Siv Sandahl (m) i Nynäshamn upplever t ex att politikerna 
idag tar ett för litet ansvar.  Detta gäller särskilt när besparingar genomförs 
då man, utan politiska direktiv, lämnar över för mycket till verksamheten att 
bestämma.278 I Sundbyberg menar tjänstemannen Hans Elmehed att 
oppositionens politiker i barn och ungdomsnämnden i allmänhet har ett 
större intresse för de mer detaljerade och konkreta frågorna i verksamheten. 
Frågor som majoritetens politiker i större utsträckning vill överlåta till 
tjänstemännen att bestämma.   

Sammanfattningsvis verkar det som att kritiken av delegeringen eller 
decentraliseringen delvis vara kopplad till oppositionsrollen. Oppositionens 
kritik är dock betydligt kraftfullare i Nacka och Tyresö vilket inte är så 
konstigt med tanke på att oppositionen i dessa kommuner huvudsakligen är 
socialdemokratisk och att en omfattande delegering av politisk beslutsmakt 
är svårförenlig med socialdemokratiska utgångspunkter. Detta gäller kanske 
särskilt delegeringen som tar sig uttryck i marknadsinspirerade system. 
 

                                                 
277 Berit Assarsson (m) upplever istället decentraliseringen som infördes efter valet 
1991 som lyckosam och att ingen, allra minst personalen, vill gå tillbaka till bli 
detaljstyrda av politikerna.  Samtidigt menar Assarsson att hon inte upplever att 
man har släppt verksamheten så långt så att man har tappat greppet om den. 
Kommunen har fortfarande kontroll genom att friheten för de enskilda 
resultatenheterna inom kommunen eller privata företagen som kommunen anlitar 
är kringgärdad på olika sätt.  Kundvalssystemet begränsas t ex av att kommunen 
fortfarande har kontroll över lokalerna för verksamheten. Kommunen gör också 
stora gemensamma upphandlingar som man ute i verksamheten måste hålla sig 
till. 
278 Inom socialdemokratin har det också funnits röster som hävdat att delegeringen 
gått för långt Tommy Söderblom (s) säger att det inom socialdemokraterna finns 
dom som anser att delegationsordningen ger för mycket makt till tjänstemännen 
men att han själv inte tycker det.  
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Konflikter om målstyrningen 
 
Målstyrningen lanseras i slutet av 1980-talet i alla de studerade 
kommunerna. I alla kommuner utom i Tyresö så råder det partipolitiska mer 
eller mindre konsensus om arbetssättet. Efterhand kan man dock skönja en 
större tveksamhet till målstyrningen, särskilt från oppositionens sida.  

I Nacka menar t ex socialdemokraterna att: "Målstyrningen i Nacka är 
en lek med ord och inte ett praktiskt verktyg för att leda verksamheten"279. 
Socialdemokraterna är också kritiska till att uppföljningen så tungt vilar mot 
olika slags kundenkäter.280 Ett skäl till att socialdemokraterna kritiserar 
målstyrningen i Nacka är antagligen att målstyrningen i Nacka med tiden 
blivit ideologiskt sammanvävt eller associerat med kundvalssystemen (se 
kapitel 5).  

I Tyresö finns, som sagt, redan inledningsvis en tveksamhet eller 
negativ inställning till målstyrningen inom delar av socialdemokratin. När 
socialdemokraterna kommer tillbaka till makten år 1994 väljer man dock att 
behålla systemet. Tveksamheten finns dock kvar vilket tydligt kommer fram i 
intervjuerna med de två socialdemokratiska politikerna.281  

I Sundbyberg verkar det inte ha funnits eller finnas några uttalade 
konflikter om målstyrningen.282 Men av intervjuerna framgår att det på sina 
håll finns en skepsis eller åtminstone tveksamhet till styrfilosofin. Som 
nämndes i kapitel 6 menar det moderata oppositionsrådet Hans-Erik 
Malmros (m) att målstyrningen i Sundbyberg blivit något av en skenbild 
utåt. I praktiken styr majoritetspolitikerna informellt genom möten med 
chefstjänstemännen.  Malmros (m) säger sig i intervjun också bära på en 
vision om att avskaffa den. Malmros säger sig inte vara intresserad av att 
formulera vackra mål och han upplever att det skrivs för mycket papper som 
aldrig läses. Om detta är Malmros personliga uppfattning eller också delas 
av moderaterna i stort är dock oklart.283 

I Nynäshamn är det svårt att tala om något aktivt motstånd till 
målstyrningen eftersom arbetet har haft en så låg profil i kommunen. Före 

                                                 
279 Socialdemokraterna i Nacka, 1999, Kommunalpolitiskt handlingsprogram för 
socialdemokraterna i Nacka, Nacka inför 2000-talet, s. 17 
280 framkommer i intervjuerna med Karl-Axel Johansson (s) och Gunnel Nyman-
Gräff (s) 
281 Birgitta Nådell (s) upplever dock att det idag finns en majoritet i det 
socialdemokratiska partiet som är positiva till målstyrningen.  
282 Sune Nygren (s) kan inte påminna sig att det varit konflikter de övergripande 
systemen eller målen. Inom barn- och ungdomsnämnden ser det enligt Hans 
Elmehed (tj) likadant ut. När målstyrningen lanserades rådde det enligt Elaine 
Kristensson (s) också stor enighet om systemen. 
283 Avskaffandet av målstyrningen kan enligt Malmros ske då man avskaffat 
nämnderna och infört en direktstyrning från kommunstyrelsen. Göran Reierstam 
(m) är också kritisk till målstyrningen och kvalitetsarbetet men då är det mer hur 
den sköts av majoriteten som står i fokus för kritiken.  
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detta oppositionsrådet Siv Sandahl (m) uttrycker dock en skepsis till 
styrfilosofin och säger:  

 
”Fast det är ju också olika, en del människor är väldigt duktiga på att sitta med 
sina papper och dom kanske klarar det här men jag är inte så mycket för 
papper…det här med pärmar …och alla ord och alla ord, alla ord…de är väldigt 
fina och är väldigt bra… men jag är lite skeptisk till det där… det är inte så svårt 
att formulera vad man vill va…och det kan man göra i fina ordalag…men hur ser 
det ut sedan då…” 

 
 

Oppositionen väljer att inte formulera alternativa mål 
 
Tveksamheten till styrfilosofin avspeglar sig också i oppositionens hantering 
av målstyrningen i budgetsammanhang. Den allmänna bilden är att 
oppositionen med tiden lägger ned allt mindre möda på att formulera 
alternativa mål.  

I Nacka formulerar socialdemokraterna alternativa mål i 1990-års 
budget. Målen liknar, i stor utsträckning majoritetens formuleringar.  I 
budgetalternativet från 1996 har man istället valt att inte formulera några 
alternativa mål utan vill ge styrelser och nämnder i uppdrag att formulera 
nya mål för verksamheten. En liknande förhållningssätt tillämpas i 
budgetalternativet från 2001. Denna gång har man förvisso valt att 
formulera egna mål men det är frågan om ett fåtal mycket övergripande 
målformuleringar.  Med dessa som utgångspunkt vill man att nämnder och 
styrelser skall ges i uppdrag att utveckla mätmetoder för uppföljning och 
utvärdering av verksamheten.284 
 I Tyresö formulerar moderaternas och folkpartiet alternativa mål 1996. 
Flertalet mål är dock gemensamma med majoritetens förslag.285 År 2001 
väljer socialdemokraterna som sagt att inte delta i beslutet om mål och man 
föreslår heller inga ändringar. Vänsterpartiet föreslår dock ett stort antal 
större och mindre ändringar av majoritetens förslag till målformuleringar. 
Bland annat vill man som ett inriktningsmål skriva in är att kommunen bör 
verka för jämställdhet mellan könen. Samtliga ändringsförslag röstas ned.286 
 I Sundbyberg lyser alternativa målformuleringar i stort sett med sin 
frånvaro i moderaternas alternativbudgetar. Även om moderaterna inte 
opponerar sig mot målstyrningen är det tydligt att dom i stort sett ignorerar 
den i praktisk handling.  

                                                 
284 Nacka kommun, Kommunfullmäktige 2001-11-19 § 234 Bilaga 83 /f Omsorg 
blir välfärd  Socialdemokraternas förslag till budget 2002-2004 
285 Det finns dock några som avviker,  t ex önskar man sig ”mångfald av 
driftsformer” som ett särskilt mål Moderata samlingspartiet och Folkpartiet 
Liberalerna: Budget 1997, KELP 1997-1999, 1996-11-12 
286 Tyresö kommun, kommunfullmäktige, 2001-11-22, § 107 
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 Inte heller i Nynäshamn har jag inte kunnat finna några exempel på att 
oppositionen formulerat alternativa mål.287 
 
Skäl till oppositionens ointresse att formulera alternativa mål  
 
Man kan fråga sig varför oppositionen visar målstyrningen ett så ljumt eller 
negativt intresse? De svar som ges i intervjuunderökningen är ganska 
defensiva. Svaren hänvisar ofta till en kritik av den bedrivna målstyrningen. 
Denna kritik förklarar dock inte riktigt varför oppositionen inte i större 
utsträckning formulerar alternativa mål.  

Frågan är kanske särskilt brännande i Nacka där socialdemokratin, 
trots sin kritik av hur de borgerliga bedriver målstyrningen, vill behålla 
systemet. På direkt fråga om varför socialdemokraterna inte formulerar 
skuggmål svarar Gunnel Nyman-Gräff (s) i Nacka att man från 
socialdemokratisk sida eftersträvat en annan form av målstyrning och därför 
inte brytt sig om att utforma alternativa mål eller skuggmål. På motsvarande 
fråga svarar Marie Linder (s) att socialdemokraterna i Tyresö valt att i 
budgetarbetet fokusera på ekonomin istället för målen och att de senare 
istället formuleras i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet.  

Frågan är dock om inte finns viktigare skäl. Ett sådant som framkom 
redan i kapitel 7 är det allmänt låga politiska intresset för målstyrningen och 
att formulera mål. Som nämndes där är arbetet med att formulera mål i 
relativt stor utsträckning en angelägenhet för tjänstemännen. Marie Linder 
(s) i Tyresö upplever t ex att målen inte är en levande del av politiken och 
den politiska diskussionen och säger: 

 
”Målen är inte levande i politiken, vi skriver målen men det är ju inte dom vi 
står och slåss om i fullmäktige…utan… det är ju inte dom vi slåss om i 
kommunstyrelsen eller i barn och utbildningsnämnden eller i socialnämnden 
utan det är ju konkret om verksamheten…” 

 
Det verkar också vara svårt att formulera mål som på allvar utgör ett 
alternativ till majoritetens förslag. Birgitta Nådell (s) i Tyresö menar t ex att 
målen tenderar att bli alltför oprecisa och säger:  
 

”jag tror att alla partier i fullmäktige oavsett vad man har för ideologisk 
bakgrund tycker att alla barn skall ha det bra på dagis, att skolan skall 
erbjuda god undervisning och varje barns individuella möjligheter skall 
tillvaratas, vem kan motsätta sig sånt?” 
  

Karl-Axel Johansson (s) i Nackas beskrivning av socialdemokraternas arbete 
med att formulera alternativa mål understryker denna bild. Johansson 
                                                 
287 Om det har uppstått dylika konflikter i nämndernas arbete kan dock inte 
uteslutas. 
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beskriver hur man inom socialdemokraterna i Nacka till en början ägnade 
mycket tid till att skriva alternativa mål men att detta under senare år har 
försvunnit, och säger:  
 

" I början så följde vi med, så att säga, i den diskussionen och försökte 
då...ägnade många och långa diskussioner åt att formulera andra mål än vad 
den borgerliga majoriteten gjorde, men det kan man nog säga att om man 
tittar på de sista fem åren har det nog försvunnit...     
...dom där diskussionerna när det började, då minns jag att vi hade långa 
diskussioner att hitta formuleringar som avvek, så att säga, ifrån...som var 
andra än dom majoriteten hade formulerat, dom kunde vi inte ha även om 
man ibland tyckte att: ja, ja det var väl inte så konstiga mål, så fanns det 
något slags självändamål... nä men vi måste ha andra mål...det tror jag nog 
har försvunnit..." 

 
En tydlig indikation på svårigheterna att uttrycka alternativa mål finns i det 
budgetalternativ socialdemokraterna formulerat år 1990 i Nacka. 
Alternativet i sin helhet är ganska likt majoritetens måldokument och de 
alternativa mål man lyckas formulera har i stor utsträckning karaktär av 
vanliga beslut, d.v.s. de lämnar i många fall väldigt litet utrymme för 
alternativa val av medel.288  

Svårigheten att formulera alternativa mål som inte har karaktär av 
vanliga beslut verkar vara ganska generell. Eva Öhbom-Ekdahl (m) i Nacka 
menar att oppositionens mål ofta tenderar att vara detaljerade och konkreta. 
Inom den sociala sidan kan det enligt Öhbom-Ekdahl t ex handla om att 
kommunen skall skriva in mål om att ett visst antal fältassistenter skall 
anställas. Även i Sundbyberg förmedlas en liknande bild. Göran Reierstam 
(m) menar att oppositionen i barn- och ungdomsnämnden relativt hårt driver 
mål om en viss personal- och pedagogtäthet.289 Sådana mål måste betecknas 
som ligga relativt nära det som brukar betecknas som produktionsmål eller 
”hur” frågor och som enligt målstyrningsfilosofin bör delegeras till 
tjänstemän eller verksamhet att avgöra.   

Ett annat skäl till att oppositionen alltmer mist intresset för att lägga 
fram alternativa mål kan vara att måldokumenten blivit en slags 
viljeinriktning som majoriteten avser att arbeta mot. Måldokumenten har 
som Hans-Erik Malmros (m) i Sundbyberg uttrycker det blivit en form av 
                                                 
288 Exempel på målformuleringar som skiljer sig jämfört med majoritetens 
budgetbeslut är t ex  att läromedlen skall förnyas och en plan för genomförande av 
integrerad skolbarnomsorg upprättas, se Nacka kommun, Kommunfullmäktige, 
1990-11-26, § 190 Bilaga 110 /g 1990, Socialdemokraternas förslag till budget och 
inriktning av den ekonomiska politiken för 1991 och med utblick mot 1992 och 
1993, s. 50 respektive s. 84 
289 Även skolchefen (?) i Sundbyberg Hans Elmehed ger en liknande bild och menar 
att oppositionen rent allmänt är mer angelägen att komma ned på de mer konkreta 
eller delatjerade frågeställningarna medan majoriteten i större utsträckning vill 
delegera dessa beslut till tjänstemännen eller personalen (kolla formulering) 



 132

”regeringsförklaring” för majoritetspartierna. En liknade uppfattning kan 
spåras i den röstförklaring socialdemokraterna bifogar till sitt ställnings-
tagande att inte delta i beslutet om måldokumentet i Tyresö år 2001. Man 
beskriver här majoritetspartierna som gränslöst ”fåfänga” när de hoppas få 
ett brett stöd för ett kommunalt måldokument som enligt social-
demokraterna inleds med vad majoritetspartierna kommit överens om som 
sin gemensamma politik.290 Om måldokumenten uppfattas som majoritetens 
regeringsförklaring är det kanske inte så konstigt att oppositionen väljer att 
ställa sig utanför och inte delta i beslutet.  
 

9.6 Sammanfattning av konflikter och samförstånd 
 
Om man sammanfattar utvecklingen i de fyra kommunerna så finns det 
både likheter och skillnader mellan kommunerna Graden av politisk konflikt 
varierar mellan kommunerna. Den kommun där politiken framstår som mest 
konfliktfylld betraktat ur ett beteendeperspektiv är idag Sundbyberg där 
oppositionen och då särskilt moderaterna under senare år drivit en intensiv 
oppositionspolitik på alla nivåer. Sundbyberg framstår också som den 
kommun där de största förändringarna inträffat sett över tid. Även i Nacka 
och Tyresö framstår politiken som relativt konfliktorienterad. Skillnaderna 
över tid är dock inte lika tydliga som i Sundbyberg. I Nynäshamn framstår 
partipolitiska konflikterna som mindre intensiva än i de andra kommunerna 
men det politiska arbetet kan ändå inte betraktas som 
samförståndsorienterad annat än möjligtvis i nämndernas arbete.  

I Nacka, Sundbyberg och delvis Tyresö kan man säga att konflikternas 
uttryck och hantering gått i en majoritetsorienterad riktning. Bland annat 
har nämndspolitiken blivit mer polariserad och antalet konfliktmarkeringar 
på nämndsnivån stigit i alla kommunerna. Ett annat drag som särskilt 
karakteriserar utvecklingen i Nacka och Sundbyberg är att oppositionens 
budgetalternativ tenderar att bli mer omfattande dokument och likna 
fullständiga partiprogram. Behandlingen av budgetarna tenderar också att 
bli mer övergripande där fullmäktige i allt större utsträckning tar ställning 
till majoritetens respektive oppositionens eller oppositionspartiernas förslag i 
dess helheter utan att ta ställning till enskilda förslag.   

Utvecklingen i Nynäshamn är lite mer svårtolkad. Konfliktnivån i termer 
av konfliktmarkeringar är låg men många av de intervjuade upplever ändå  
politiken som ganska konfliktfylld. Det verkar som upplevelsen av ett 
konfliktfyllt politiskt klimat beror på personliga motsättningar och konflikter 
inom partierna.  

När det gäller konflikter kring de nya styrfilosofierna finns flera likheter 
mellan kommunerna. Oppositionen i kommunerna tenderar att uppfatta att 

                                                 
290 Socialdemokraterna i Tyresö, Röstförklaring, 2002-11-28 
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delegeringen av politisk beslutsmakt gått för långt och att majoriteten inte 
tar ett tillräckligt stort ansvar för vad som händer i kommunen. Inom 
oppositionen i respektive kommun finns på flera håll en tveksamhet eller 
skeptisk inställning till målstyrningen. Det vanligaste är dock att 
oppositionen ignorerar målstyrningen utan att ta strid om målstyrningen 
eller målformuleringarna.  I tabell 9.1 har de olika utvecklingsdragen i 
respektive kommun sammanfattats. 
 
Tabell 9.1: Sammanfattning av konflikter och samförstånd 
 

  Nacka Tyresö Sundbyberg Nynäshamn 

Konfliktbeteende i 
budgetarbetet 

Tydligare 
markerade 
motsättningar under 
1990-talet  

Relativt konstanta 
markerade 
motsättningar i 
budgetarbetet  

Tydligare 
markerade 
motsättningar i 
budgetarbetet  

Varierande över 
tid, ingen tydlig 
trend   

Konfliktbeteende i 
det reguljära 
arbetet  

Relativt konstant 
hög över tid men 
högre konfliktnivå i 
nämnderna 

Relativt konstant 
hög konfliktnivå 
men högre 
konfliktnivå i 
nämnderna  

Högre konfliktnivå 
och tydligare 
oppositionspolitik 
på alla nivåer. 

Varierande över tid 
men oftast relativt 
låg 

Åsiktsskillnader 
Relativt tydliga och 
konstanta sedan 
19-talets början.  

Tydliga 
åsiktsskillnader i 
början av 1990-talet 
därefter ganska 
måttliga och 
eventuellt 
minskande  

Relativt konstanta 
åsiktsskillnader 
över tid. Idag 
relativt små i 
traditionella 
högervänster 
frågor.  

Svårbedömda men 
relativt konstanta 
eller något 
minskande under 
1990-talet 

Konflikter om 
delegering och 
decentralisering 
av politisk 
beslutsmakt 

Socialdemokraterna 
kritiserar 
majoriteten för att 
inte ta tillräckligt 
stort ansvar  

Socialdemokraterna 
kritiserar 
majoriteten för att 
inte ta tillräckligt 
stort ansvar 

Inga direkta 
konflikter men 
oppositionen 
upplevs i större 
utsträckning vilja 
behandla mer 
konkreta frågor 

Förekommer kritik 
mot att majoriteten 
överlåter för 
mycket till 
tjänstemännen 

Konflikter om 
målstyrning och 
målformuleringar 

Socialdemokratisk 
kritik av 
målstyrningens 
utformning men lite 
konflikter om 
konkreta mål 

Delvis skilda 
uppfattningar om 
målstyrningen men 
Relativt lite 
konflikter om 
konkreta mål 

Inga större 
konflikter om vare 
sig målstyrningen 
eller 
målformuleringar 

Inga större 
konflikter om vare 
sig målstyrningen 
eller konkreta 
målformuleringar 
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10 Politisk centralisering eller samordning 
 
Om att mäta graden av politisk centralisering och samordning 
 
Graden av politisk samordning eller centralisering kan som nämndes i 
kapitel 3 uppfattas som drag av de majoritets- respektive samförstånds-
demokratiska modellerna. En sådan samordning kan antagligen se ut på 
olika sätt i olika politiska system men i kommunalpolitiken tror jag man kan 
skilja mellan tre mer eller mindre sammanlänkade uttryck för en sådan 
samordning. Jag skall nedan beskriva dessa.  

Blockbildning. Det kanske tydligaste tecknet för ett mer samordnat 
majoritetsdemokratiskt arbetssätt är att det sker en tydligare blockbildning i 
politiken. En blockbildning innebär att det sker en samordning av politiken 
på majoritets- och oppositionssidan att det utvecklas två tydliga alternativ 
som ställs mot varandra. Partiernas aktiviteter måste koordineras när den 
gemensamma fronten skall upprätthållas.  

Partipolitisk samordning. En ökad partipolitisering och samordning inom 
blocken får antagligen konsekvenser för arbetssättet inom partierna och 
relationen mellan de olika beslutsnivåerna i kommunalpolitiken, d.v.s. 
mellan fullmäktige, styrelse och nämnder. I detta sammanhang tror jag 
relationen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan nämnderna är 
särskilt intressant eftersom det normalt är styrelsen som har den 
samordnande uppgiften i kommunalpolitiken.  

Samordning av politikernas och tjänstemännens arbete. En samordning av 
blocken och partiernas inre arbete torde också ofta påverka relationen 
mellan politikernas och tjänstemännen. En möjlig effekt av en ökad 
samordning är att tjänstemännen dras in och i större utsträckning 
associeras med majoritetssidan politiker. Tjänstemännen tvingas att i större 
utsträckning anpassa sitt arbete efter majoritetssidans önskemål. Det kan 
leda till att tjänstemännen i ökad utsträckning upplevs som politiserade eller 
att de upplevs gå majoritetssidans ärenden. Men en utveckling mot mer 
majoritetsdemokrati kan även innebära att tjänstemännen upplever ett 
behov av att tydligare markera en mer ämbetsmannalik ställning och ställa 
sig utanför eller ovanför de partipolitiska stridslinjerna. I vilken riktning 
utvecklingen tar kan bero på jämnhet i mandatställningen. En jämn 
mandatställning kan innebära att tjänstemännen inte vågar låta sig 
politiseras och därmed tydligare markerar sitt oberoende. 

På motsvarande sätt är den samförståndsdemokratiska modellen 
förenlig med olika tjänstemannaroller. Dels kan man tänka sig att 
tjänstemännen jobbar nära politikerna och att skillnaden mellan de 
förtroendevalda och tjänstemännen är relativt otydlig. Den låga graden av 
partipolitisering gör dock att tjänstemännen inte upplevs som 



 136

partipolitiserade. En annan möjlighet är att tjänstemännen intar en mer 
fristående ställning i förhållande till hela politikerkollektivet och betonar 
maktdelningen mellan politik och administration.  
 Även om det inte är möjligt att knyta en specifik relation mellan 
politikerna och tjänstemännen till respektive demokratimodell är det ändå 
rimligt att tro att en rörelse i endera riktningen påverkar relationen mellan 
politiker och tjänstemän. Om blockpolitiken hårdnar måste tjänstemännen 
förhålla sig till detta på något sätt. I vilken riktning utvecklingen går kan 
dock sannolikt variera beroende på t ex historiska erfarenheter, jämnhet i 
mandatställningen mm. 
 I detta kapitel kommer de tre ovan nämnda aspekterna av politisk 
samordning eller centralisering beskrivas i de fyra kommunerna, block-
bildning (10.1), den inre politiska samordningen eller centraliseringen (10.2) 
och relationen mellan politiker och tjänstemän (10.3). Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning (10.4) De olika aspekterna överlappar delvis varandra. 
Det gäller särskilt redogörelsen för graden av blockbildning och den inre 
partipolitiska samordningen eller centraliseringen. Redogörelsen i kapitlet 
bygger främst på vad som framkommit i intervjuundersökningen. 
 

10.1 Graden av blockbildning och blockpolitik 
 
Politiken i kommunerna har i huvudsak följt de traditionella blockgränserna 
under hela den studerade tidsperioden. I Sundbyberg fanns dock ett 
samarbete mellan socialdemokraterna och folkpartiet valperioden 1991-1994 
och motsvarande återfinns i Nynäshamn efter valet år 2002. Blockpolitikens 
styrka och utveckling varierar dock mellan kommunerna  

I Nacka och Sundbyberg sker, under tidsperioden, en utveckling mot en 
tydligare blockuppdelning av politiken. I Nacka menar de socialdemokratiska 
representanterna att den blivit tydligare och menar att samordning mellan 
oppositionspartierna har ökat på senare år. Det senare har inneburit fler 
gemensamma möten mellan oppositionspartierna och fler gemensamma 
utspel.291 I Sundbyberg upplever både Hans-Erik Malmros (m) och Sune 
Nygren (s) att blocken blivit tydligare under de två senaste mandatperioderna 
och att samordningen inom respektive block ökat.292 Även om 
nämndspolitiken rent allmänt uppfattas som mindre blockuppdelad än 
politiken i styrelsen och i fullmäktige så upplevs även denna som i allt högre 

                                                 
291 Uppgift från Gunnel Nyman-Gräff (s) och Karl Axel Johansson (s) 
292 Enligt Malmros har oppositionen aldrig under hans period i kommunalpolitiken 
varit så eniga som idag (år 2004).   Nygren (s) säger att man tidigare inte såg på 
partierna som block och att det definitivt skett en ökad samordning på 
majoritetssidan särskilt i fullmäktige. Även Göran Reierstam (m) menar att det blivit 
mer samarbete mellan oppositionspartierna särskilt under de senaste 2-3 åren. 
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grad följa blockgränserna i de två kommunerna. 293 I Nacka beskrivs dock de 
s k områdesnämnderna som nämnder där det i större utsträckning sker 
blocköverskridande samarbeten.294  

I Tyresö har politiken varit tydligt blockuppdelad under hela 
tidsperioden.295 Ett undantag från denna tydliga blockuppdelning utgörs 
dock av miljöpartiet som agerat vågmästare och hoppat mellan tuvorna. Om 
blockpolitiken har påverkat graden av samverkan mellan oppositions-
partierna är dock svårare att bedöma, eftersom det skett maktväxlingar 
under tidsperioden. Som framgick från budgethandlingarna har dock de 
borgerliga partierna när de befunnit sig i opposition presenterat 
gemensamma budgetalternativ. Motsvarande har inte skett på den 
socialistiska sidan under de senaste valperioderna. 

Nynäshamn avviker genom att man där kan se en uppsplittring och 
försvagning av de traditionella blocken under senare delen av tidsperioden. 
Som framgick i inledningen av kapitlet så har det politiska landskapet i 
Nynäshamn blivit alltmer splittrat, särskilt efter valet 2002 då oppositionen 
delats upp i flera delar. Under 80-och 90-talet var den borgerliga 
oppositionen mer samlad och man lade t ex ofta fram gemensamma 
budgetalternativ. När det gäller nämndernas arbete verkar dock inte 
blockpolitiken ha varit lika tydlig.296 Sammantaget så har Nynäshamn gått 
från en situation med relativt tydliga traditionella block till en väldigt 
uppsplittrad situation med oklara blockförhållanden.  
 
Budgetarbetet alltmer blockuppdelat 
 
Ett gemensamt drag som förenar Nacka och Sundbyberg är en förändring av 
budgetarbetet i en blockuppdelad riktning. Denna förändring kan betraktas 
som ett uttryck för den tydligare blockuppdelningen men kan även utgöra en 
förklaring till utvecklingen i kommunerna. I Sundbyberg satt enligt Sune 

                                                 
293 I Sundbyberg menar Sune Nygren (s) att blockpolitiken inte är lika markerad och 
där händer det oftare att det sker blocköverskridande uppgörelser. Samtidigt säger 
Nygren att blockpolitiken även där blivit tydligare. Nygren beskriver att det under 
sin tid i äldrenämnden (som han var ordförande fram till år 2002) kunde hända att 
det skedde blocköverskridande överenskommelser. Det hända också att de 
borgerliga nämndsgrupper som träffat sådana överenskommelser senare blev 
överkörda i fulläktige eller i styrelsen. Detta stämmer väl med den bild som Göran 
Reierstam (m) gav av arbetet i nämnden i avsnitt 7.3.1. 
294 Både Gunnel Nyman-Gräff (s) och Karl-Axel Johansson (s) nämner detta.  
295 Flera av de intervjuade menar att politiken i Tyresö är och har varit tydligt 
blockuppdela ända sedan 60- eller 70-talet.Nämns av Berit Assarsson (m), Birgitta 
Nådell (s), Marie Linder (s). Från och med när politiken varit blockuppdelad skiljer 
sig något åt, Assarsson nämner 60-talet, Nådell: ”åtminstone sedan 70-talet” och 
Linder: ”alltid”. 
296 Åke Pettersson (s) upplever t ex inte att blocken var tydligt markerade i 
skolstyrelsen. 
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Nygren (s) oppositionen tidigare med i budgetdialogen mellan styrelsen och 
nämnderna. Nu har det blivit en mer renodlad process som majoritets-
partierna har ansvar för. I Nacka menar Hans-Ivar Svärd (tj) att socialdemo-
kraterna i början av 1990-talet väljer att inte sitta med i budgetberedningen. 
Svärd beskriver det som en gemensam politisk strävan mot att budgeten 
skall vara ett politiskt dokument och en markering av vem som sitter i 
majoritets- respektive oppositionsställning.  
 I Tyresö har, trots den tydliga blockuppdelningen i övrigt, inte en 
blockuppdelning av budgetarbetet genomförts, oppositionen sitter fortfaran-
de med i budgetberedningen. Jan Larsson (fp) nämner dock att detta tidvis 
har föranlett irritation på den borgerliga sidan då man från majoritetens sida 
uppfattat att socialdemokraterna läckt information från beredningsarbetet. 
Enligt Larsson har detta medfört att majoritetssidan idag är bättre 
förberedda inför beredningsarbetet och att diskussionen inte förs lika öppet 
som förut. Om detta stämmer kan det tolkas som att det i praktiken sker en 
beredning inom majoritetssidan innan den formella budgetberedningen 
vilket ligger i linje med ett mer blockuppdelat arbetssätt. 

 
Analys av mandatfördelning och röstsplittring 
 
Ovanstående bedömningar av graden av blockbildning i politiken bygger på 
de inblandades egna uppfattningar om utvecklingen i respektive kommun. 
För att i någon mån fånga utvecklingen utifrån ett väljarperspektiv har även 
en analys av röstbeteendet och röstsplittringen i respektive kommun 
genomförts.  

Utgångspunkten för denna analys är följande antagande: En hårt driven 
blockpolitik i en kommun gynnar de stora partierna, dvs i praktiken 
moderaterna och socialdemokraterna i de studerade kommunerna. Skälet är 
att en hård blockbildning innebär att politiken måste samordnas inom 
respektive block och därmed blir det svårare för de små partierna att 
profilera sig utåt. En hård blockpolitik leder därmed till att väljarna främst 
kommer att uppfatta huvudalternativen i politiken, dvs de ledande partierna 
inom respektive block. Syftet med analysen har därför varit att studera om 
de stora partiernas ställning relativt de små förändrats under tidsperioden, 
och om denna analys bekräftar den bild av blockpolitikens utveckling som 
de intervjuade upplevde.  

Ett tänkbart sätt att studera partiernas styrka är att studera 
utvecklingen av mandatfördelningen över tiden. I appendix 3 redovisas 
mandatfördelningen från 1982 års val och framåt.297 Denna analys är dock 

                                                 
297 En sådan analys ger en lite blandad bild. I Tyresö bekräftas den upplevt starka 
blockuppdelningen med en stark socialdemokrati och ett allt starkare moderat 
parti. I Sundbyberg kan man notera en allt starkare moderat parti men en 
försvagad socialdemokrati. I Nacka präglas utvecklingen främst av det borgerliga 
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av begränsat värde eftersom mandatfördelningens utveckling påverkas av 
många saker och inte bara avspeglar blockpolitikens eventuella styrka.298  

Ett sätt att komma runt detta problem är att studera röstsplittringen för 
respektive parti i kommun. Om partiet får fler röster i kommunalvalet 
jämfört med i riksdagsvalet har det lokala partiet en positiv röstsplittring och 
man kan säga att det lokala partiet är mer populärt än rikspartiet i 
kommunen.299 En enkel analys av röstsplittringen försvåras dock av att 
många medborgare väljer samma parti i alla tre valen och vilket parti 
medborgaren väljer i kommunalvalet, i mer eller mindre stor utsträckning, 
påverkas av det man hon eller han väljer i riksdagsvalet. Detta fenomen tar 
sig uttryck i att partier som går fram kraftigt på riksplanet gynnas lokalt. 
Ofta är dock effekten svagare på lokalplanet, dvs om ett parti går fram 
kraftigt i rikspolitiken så tenderar de lokala partierna på en negativ 
röstsplittring. Går partiet tillbaka i riksdagsvalet tenderar det lokala 
partierna istället att få en positiv röstsplittring. Det kanske tydligaste 
exemplet på detta är folkpartiet. När partiet 1985 och 2002 gick fram kraftigt 
i riksdagsvalet uppkom en negativ röstsplittring för de kommunala partierna 
och när det gick tillbaka under 90-talet har röstsplittringen varit positiv.300  
När man analyserar röstsplittringen måste man därför ta hänsyn till 
rikspolitikens verkningar.  

För att analysera partiernas styrka i kommunpolitiken har därför den 
procentuella röstsplittringen i kommunen dividerats med den genomsnittliga 
röstsplittringen för respektive parti i riket. Utvecklingen av denna form av 
relativ röstsplittring presenteras i form av linjediagram för respektive 
kommun i figur 10.1. Ett värde över ett anger alltså en mer positiv eller en 
mindre negativ röstsplittring än genomsnittet för motsvarande lokala partier 
i andra kommuner. 301   

                                                                                                                                                         
blocket som helhet stärks och socialdemokraterna försvagats. I Nynäshamn präglas 
utvecklingen av att socialdemokratin förlorat mark till de andra partierna. 
Mandatfördelningen ger alltså inget tydligt stöd för att blockpolitiken förstärkt de 
stora partiernas ställning i politiken. 
298 Betraktar man mandatfördelningen så förlorar socialdemokraterna stöd i de 
studerade kommunerna. Att socialdemokratin försvagats i flera av kommunerna 
har antagligen att göra med en förändrad ekonomisk struktur i kommunerna som 
gjort att socialdemokratins traditionella väljargrupp har minskat i storlek. Ett annat 
skäl till att analysen har ett begränsat värde är att kommunalvalet, i större eller 
mindre utsträckning, påverkas av rikspartiernas utveckling och många medborgare 
väljer parti i lokalvalet utifrån rikspolitiska eller allmänpolitiska bedömningar. Valet 
av parti i kommunalvalet avspeglar därför inte bara det lokala partiets styrka i 
kommunen utan även rikspartiets styrka. 
299 Röstsplittringen uttryckt i antal  röster och som kvotandel av antalet röster som 
rikspartiet fått i kommunen finns i appendix 3   
300 Se appendix 3 
301 Sammanfattningsvis är röstsplittringstalet i linjediagrammet är framräknad på 
följande. För det första har partiernas röstantal i kommunalvalet dividerats med 
motsvarande tal i riksdagsvalet. Därefter har detta tal dividerats med den 
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Linjediagrammen i figur 10.1 visar det sig att den under lång tid starka 
blockpolitiken i Tyresö har gjort tydliga avtryck i väljaropinionen. 
Socialdemokraterna har haft en mer positiv röstsplittring än 
riksgenomsnittet från 80-talets början och framåt och moderaterna har fått 
en alltmer positiv sådan samtidigt som övriga partier haft en negativ 
röstsplittring under hela perioden. Detta indikerar att de små partierna har 
och har haft svårt att hävda sig i Tyresöpolitiken. Moderaternas stärkta 
ställning antyder också att blockpolitiken blivit tydligare under tidsperioden 
med två tydliga alternativ stående mot varandra. 

I Nacka bekräftas också bilden av att blockpolitiken förstärkts. 
Linjediagrammet visar att skillnaden mellan de stora och de små partierna 
blivit större. Röstsplittringen har särskilt gynnat moderaterna medan 
framförallt de andra borgerliga partierna, främst folkpartiet och centerpartiet 
missgynnats. Denna utveckling accentueras från 90-talets början och 
framåt.302  

I Sundbyberg bekräftas röstsplittringsanalysen bara delvis utvecklingen 
mot en mer blockuppdelad politik. Moderaternas position i väljaropinionen 
har successivt stärkts medan socialdemokratin har haft en mer konstant 
utveckling. Att analysen inte helt bekräftar den upplevt starkare block-
politiken kan dock bero på att den tydligare samordningen inom blocken är 
en relativt sentida företeelse. Som framgick av intervjuundersökningen är det 
först under föregående mandatperiod som blockpolitiken upplevs ha blivit 
tydligare. Det är i så fall endast i valet år 2002 den tydligare samordningen 
skulle ha kunna påverka relationen mellan partierna inom respektive block.  
  I Nynäshamn visar röstsplittringen att socialdemokraterna under hela 
perioden haft en negativ sådan medan vänsterpartiet och framförallt 
miljöpartiet haft en positiv sådan.303 Man kan därför inte se några tecken 
inom vänsterblocket på att socialdemokraterna dominerat politiken. På den 
borgerliga sidan har moderaterna under tidsperioden gått från en negativ 
röstsplittring till positiv sådan med undantag för det senaste valet år 2002. 
 

                                                                                                                                                         
genomsnittliga röstsplittringen för motsvarande lokalpartier i andra kommuner. Har 
ett lokalt parti en negativ röstsplittring och motsvaranden lokala partier också i 
genomsnitt en lika stor negativ röstsplittring få alltså partiet värdet ett i 
diagrammet. Siffrorna i diagrammen är också justerade för det faktum att det i 
många kommuner finns en allmänt positiv röstsplittring beroende på att fler 
kommunmedlemmar har möjlighet att rösta i kommunalvalet än i riksdagsvalet. I 
en sådan situation har röstsplittringstalet därför justerats ned i motsvarade grad. 
302 Ett undantag är dock miljöpartiet som fluktuerar kraftigt och inte verkar följa 
något mönster. Detta kan ha att göra med att miljöpartiet inte på samma sätt som 
övriga mindre partier inte befinner sig i spänningsfältet mellan moderaterna och 
socialdemokraterna.  
303 Detta är alltså röstsplittringen relativt genomsnittet för motsvarande lokala 
partier i landet men samma mönster visar sig även om man studerar den absoluta 
röstsplittringen se appendix 1 
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Figur 10.1: Röstsplittring för respektive lokalt parti relativt röstsplittringen för genomsnittet av 
motsvarande partier i svenska kommuner. 
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10.2 Politisk centralisering eller samordning 
 
I vilken utsträckning har det skett en samordning eller centralisering inom 
partierna? I många fall är frågan liktydig med frågan om i vilken utsträck-
ning kommunstyrelsen eller de politiker som sitter i kommunstyrelsen tagit 
ett tydligare grepp om det politiska arbetet. All samordning behöver dock 
inte ske genom styrelsens försorg. Samordning kan också ske genom den 
lokala partiorganisationen. Men oavsett hur den sker torde den alltid 
inskränka den enskilda nämndledamotens frihetsgrad. Möjligheten för den 
enskilda nämndsledamoten eller nämndsgruppen att över parti- och 
blockgränser komma överens om lösningar torde normalt begränsas av all 
form av partisamordning eller yttre styrning. Nämndernas och 
nämndsledamöternas frihet och autonomi står alltså indirekt i fokus.  

Jag har i undersökningen valt att tala om både centralisering och 
samordning. Begreppen är inte helt synonyma. Centralisering ger i många 
politiska sammanhang relativt negativa associationer, det kan antyda 
fåtalsvälde och toppstyrning. Eftersom begreppet decentralisering har stått 
högt upp på den politiska dagordningen, åtminstone sedan 1980-talet kan 
påståendet om att något centraliserats lätt uppfattas som en anklagelse om 
att politikerna inte lever som de lär. Begreppet samordning har en mer 
positiv klang. Begreppet ger större utrymme för en jämlik relation mellan det 
centrala och lokala, mellan styrelsen och nämnderna. I denna undersökning 
kommer jag dock inte att bedöma i vilken utsträckning samordningen eller 
centraliseringen ger uttryck för toppstyrning och fåtalsvälde. Det skulle 
fordras en mer djuplodande studie för att avgöra detta.  
 
Nacka 
 
Den bild som framträder i intervjuerna är att det skett en samordning eller 
centralisering av politiken. Flera av de intervjuade uppfattar att styrelsen 
och de ledande politikerna tagit ett tydligare grepp om politiken. Det har 
skett både på majoritets och oppositionssidan.  

Flera intervjuade uppfattar att det tidigare fanns en tradition i Nacka av 
relativt starka och självständiga nämnder. Tjänstemannen Hans-Ivar Svärd 
menar att nämnderna, när de var knutna till en förvaltning, var relativt 
självständiga och starka i relation till styrelsen men att majoriteten under 
senare år, jobbat hårt med att få ihop och samordna majoritetens 
företrädare så att de håller en gemensam linje. Kommunalrådet Stefan 
Saläng (fp) gör en liknande bedömning av utvecklingen och menar att ett 
uttryck för denna förändring är att det idag uppfattas som naturligt att 
nämndsordförandena sitter med i styrelsen, något som inte var fallet 
tidigare. Saläng menar att det tidigare fanns en tradition i Nacka av att man 
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inte satt med i styrelsen om man satt i någon nämnd och säger: ”... tänket 
var mycket att man skulle företräda den organisation man hade ansvar för 
och då blev det ju en intressekonflikt om man satt i styrelsen” Idag har, 
enligt Saläng, nästan alla som ingår i styrelsen något annat uppdrag, t ex 
ordförande eller vice ordförande i någon nämnd. De moderata 
representanterna som intervjuats menar dock att detta inte inneburit att 
nämnderna har tappat i inflytande men ingen av dem förnekar att det skett 
en tydligare samordning av politiken.304  

Bilden av att det sker en tydligare samordning eller att styrelsen får en 
starkare roll bekräftas av oppositionens företrädare, om dock i mörkare 
färger. Karl-Axel Johansson (s) menar t ex att nämnderna har blivit 
”vingklippta” och att det blivit mer ”toppstyrt”.305 Olika nämnder upplevs 
dock ha olika grad av självständighet. Områdesnämnderna framstår som 
nämnder som fortfarande äger en större grad av autonomi eller som oftare 
hamnar i konflikt med styrelsen.306  
 Samordningen gäller dock inte bara majoritetssidan utan har även skett 
inom socialdemokraterna. Karl Axel Johansson (s) beskriver en utveckling 
där man inom socialdemokraterna idag är noggrannare med att stämma av 
mellan nämndsgrupperna och styrelsegruppen när beslut fattas, han säger:  
 

”Går du tillbaks tio-femton år så hände det nog oftare att nämndgruppen tog 
en ställning och sedan konstaterade man när man kom till kommunstyrelsen 
att, nä så kan vi inte göra. Nu är åtminstone vi väldigt noggranna med att… är 
det så att det dyker upp en diskussion i kommunstyrelsen…om det där var så 
klokt…så diskuterar vi igenom det mycket noga med nämndgruppen” 

 
Ett annat uttryck för detta är de allt fler konfliktmarkeringarna på 
nämndsnivån som enligt Gunnel Nyman-Gräff görs för att politikerna i 
styrelsen skall veta hur nämndsledamöterna ställt sig i olika frågor, se 
avsnitt 9.3. 

Bilden av att det på ett eller annat sätt skett en samordning mellan 
nämnderna förstärks också av den tidigare redogörelsen för hur 
målformuleringarna förändras över tiden. Från att ha skiftat mellan de olika 
                                                 
304 Eva Öhbom-Ekdahl (m) tolkar förhållandet att nämndsordförandena sitter med i 
styrelsen annorlunda och menar att styrelsen ”möjligtvis” upplevdes som starkare 
förr när det inte fanns samma koppling mellan styrelsen och nämnderna som idag. 
Erik Langby (m) menar att nämnderna i flera avseenden är mera självständigare nu 
men förnekar inte att det skett en samordning av det politiska arbetet inom 
partierna och inom majoritetskoalitionen. 
305 Även Gunnel Nyman-Gräff (s) upplever att styrelsen tagit ett allt starkare grepp 
om politiken. 
306 Hans.-Ivar Svärd (tj) menar t ex att det fortfarande kan uppstå konflikter mellan 
styrelsen och nämnderna och då särskilt mellan styrelsen och områdesnämnderna. 
Gunnel Nyman-Gräff (s)  upplever liksom Svärd att områdesnämnderna har en mer 
fristående ställning medan hon upplever att den centrala samordningen är mer 
påtaglig för t ex barn och utbildningsnämnden. 
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områdena år 1990 ser formuleringarna väldigt lika ut mellan olika 
sakområden år 1996 och år 2001.  

Ser man över hela tidsperioden från 1980-talet är det dock möjligt att 
graden av samordning varierat något över tiden. Under 1980-talet rådde 
bred enighet om inrättandet av områdesnämnder vilka som reformer måste 
betraktas som utpräglat decentralistiska.  Mitt intryck är att graden av 
politisk samordning och relationen mellan centralnivå och nämndsnivån 
ändrade riktning någon gång i början av 90-talet och därefter blev mer 
centraliserad eller samordnad. 
 
Tyresö 
 
Politiken i Tyresö verkar under lång tid ha präglats av ett relativt stort mått 
av politisk samordning. Flera av de intervjuade menar att kommunstyrelsen 
varit stark och nämnderna haft en nedtonad politisk roll.307 Berit Assarsson 
(m) menar t ex att det funnits relativt få s k "nämndskramare" i kommunen 
och att nämndsordförande alltid suttit med i kommunstyrelsen. Ett möjligt 
uttryck för styrelsens starka ställning är att kommunstyrelsens ordförande 
verkar ha haft en stark ställning. Jan Larsson (fp) upplever att denna 
ordning gjort att övriga politikers roll ”reducerats en aning”.308  

När det gäller utvecklingen under senare år är dock meningarna lite 
delade. Flera av de intervjuade upplever att styrelsen fortfarande har en 
stark ställning i Tyresö politiken men hur den förändrats över tid varierar 
mellan de intervjuade.309  Marie Linder (s) upplever t ex att nämndernas 
ställning har stärkts under senare år. Linder sätter detta i samband med 
den decentralisering och delegering som skett och upplever att 
kommunstyrelsen var starkare och samordningen mellan styrelse och 
nämndsnivån tydligare när hon var nämndsordförande på 80-talet jämfört 
med i dag.310  

Att bedöma utvecklingen utifrån intervjusvaren är inte alldeles enkelt 
men ett något subjektivt intryck är att Tyresö, relativt andra kommuner, 
fortfarande präglas av en relativ hög grad av samordning där styrelsen har 
en stark ställning. Samordning kan som nämndes tidigare också ske på 
andra sätt än genom styrelsens försorg. Majoritetspartierna ordnar t ex 
månatliga möten där de som sitter i kommunstyrelse samt ordföranden och 

                                                 
307 Påtalas av Birgitta Lundell (tj), Berit Assarsson (m),  
308 Ett möjligt skäl till att detta är att kommunstyrelsens ordförande, i avsaknad av 
kommunchef, har fungerat som en slags högste förvaltningschef i kommunen. 
309 Birgitta Lundell (tj) upplever t ex att kommunstyrelsen fortfarande har en stark 
ställning medan Mats Fält (m) upplever att nämnderna har en relativt stark 
ställning men att kommunstyrelsen möjligen fått en större roll under senare år.  
310 Det är dock tänkbart att detta avspeglar det faktum att den borgerliga 
koalitionen består av fler partier och av det skälet antagligen är svårare att hålla 
ihop än den socialistiska koalitionen på 80-talet. 
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viceordföranden i nämnderna finns representerade. Enligt Mats Fält (m) och 
Jan Larsson (fp) utgör dessa möten ett viktigt maktcentrum i kommunen. 
Ett annat argument för att tro att Tyresö, relativt sett, präglas av politisk 
samordning eller centralisering är att blockpolitiken varit och är så tydligt 
markerad i Tyresö. Det är svårt att tro att en tydligt markerad blockpolitik 
kan överleva utan att, åtminstone majoriteten, relativt noggrant samordnar 
sina förehavanden.  
 
Sundbyberg 
 
I Sundbyberg förmedlas bilden av att det skett en politisk samordning under 
senare år och att kommunstyrelsen blivit starkare i förhållande till 
nämnderna. Bilden är dock inte alldeles entydig och liksom i Tyresö så 
färgas bedömningarna delvis av positionen den intervjuade har i den 
kommunala organisationen.311 Budgetproblemen och underskotten inom 
verksamheterna har antagligen bidragit till den ökade samordningen och till 
att kommunstyrelsen på senare år tagit ett tydligare grepp om politiken. 
Sune Nygren (s) upplever att det inom det socialdemokratiska partiet blivit 
större fokus på att hålla budgeten och ha respekt för fullmäktiges beslut.  

Liksom i Nacka har det i Sundbyberg funnits en kultur av relativt 
självständiga nämnder. Sune Nygren (s) upplever att detta är ett 
kulturmönster som sitter djupt både i politikers och tjänstemäns tankesätt 
och inte låtit sig ändras så lätt. Förändringen av kommunstyrelsens roll 
daterar Nygren till mitten av 1990-talet. Det har dock, enligt Nygren, tagit tid 
för förändringen att slå igenom. Hans-Erik Malmros (m) menar till och med 
att nämnderna blivit så osjälvständiga att de spelat ut sin roll och blivit 
”transportkompanier”. Besluten fattas istället enligt Malmros av en informell 
grupp bestående av ledande politiker från majoritetspartierna och chefs-
tjänstemän. I vilken utsträckning Malmros beskrivning är korrekt är svårt 

                                                 
311 Uppfattning att kommunstyrelsen stärkts uttrycks av Sune Nygren (s), Göran 
Reierstam (m), Hans Erik Malmros (m). Elaine Kristensson (s) upplever också att 
kommunstyrelsen är den starkare parten och det som politiken i Sundbyberg 
kretsar kring men hon upplever inte att det skett någon förändring, dvs att 
nämnderna var starkare tidigare. Kerstin Ljunggren (fp) upplever istället att 
nämnderna och då särskilt äldre- och omsorgsnämnden är och har haft en stark 
ställning i förhållande till styrelsen.  I detta fall tror jag Nygren och Reierstams 
bedömningar är de mest tillförlitlig eftersom de har mer aktuell erfarenhet i 
relationen mellan styrelse och nämnd eftersom de suttit i både styrelsen och i 
nämnderna under senare år. Kristensson har inte suttit med i varken nämnd eller 
styrelse sedan tidigt nittiotal. Kristenssons bedömning görs också med 
utgångspunkt i hennes roll som kommunfulläktiges ordförande och de ärenden som 
passerar där. Detta ger knappast en fullständig bild av relationen mellan styrelsen 
och nämnderna. Kerstin  Ljunggren har ett tydligt nämndsperspektiv och hennes 
bedömning förefaller starkt färgad av hennes engagemang i äldre och 
omsorgsnämnden 
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att bedöma men mitt intryck är att Malmros överdriver något. Ett skäl är det 
faktum att barn- och ungdomsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden 
dragits med underskott under en lång följd av år. Det senare indikerar att 
den centrala styrningen eller samordningen från styrelsens sida inte varit så 
stark.312  
 
Nynäshamn 
 
I Nynäshamn finns tecken som tyder på en allmän försvagning av styrelsens 
roll gentemot nämnderna eller en mer allmän försvagning av den politiska 
samordningen. Dels förmedlar flera av de intervjuade en bild av att styrelsen 
var starkare eller att det skedde en tydligare politisk samordning under 80-
talet.313 Ett tecken på att utvecklingen gått mot en svagare central 
samordning av politiken är att en tidigare praxis om att nämndsord-
förandena satt med i kommunstyrelsen avskaffas under 1990-talet.314  

Ett annat uttryck för de relativt autonoma nämnderna är orsakerna till 
de förändringar som skett i Nynäshamns organisation. År 2002 avgick hela 
den sociala omsorgsnämnden. Den politiska styrningen av verksamheten 
sköts nu av ett utskott direkt under kommunstyrelsen. Enligt Tore Åkerbäck 
(s) var detta inget som man från styrelsens sida ville göra men som man såg 
sig tvingad till då nämnden avgick och man inte fick någon att åta sig det 
politiska arbetet.315 Det är tydligt att den politiska och ekonomiska 
samordningen mellan styrelsen och nämnden varit relativt svag under 1990-
talet. Keith Olsson (m) menar att den centrala ekonomiska styrningen varit 
eftersatt under lång tid. Trots stora underskott i nämndens verksamhet så 
har detta, enligt Olsson, inte föranlett några kraftfulla åtgärder från 
styrelsens sida. Olsson upplever att de olika verksamheterna har befunnit 
sig i olika världar och att olika nämndordförande har suttit och ”ryckt 
fingerkrok”. 

Det finns dock några tecken på att denna utveckling kan ha brutits 
under de allra senaste åren och att det idag sker en tydligare politisk 

                                                 
312 Enligt Hans Erik Malmros (m) har dessa nämnder under den senaste 
tioårsperioden inte lyckats hålla budget och inte heller haft intentionen att göra så. 
313 Åke Pettersson (s) upplever t ex att styrelsen var starkare tidigare och att 
nämndsgrupperna och fullmäktigrupperna idag oftare kommer fram till skilda 
bedömningar än tidigare Tommy Söderblom (s) upplever också att det ibland 
funnits en bristande respekt för fullmäktiges beslut i nämnderna. Kenneth Sparr 
(tj) har ett liknande intryck. Han kan inte säga någonting bestämt om relationen 
mellan styrelsen och nämnden men upplever att det rent allmänt fanns en större 
samsyn inom majoritetsblocket och inom socialdemokratin tidigare. 
314 Exakt när denna förändring skedde är lite oklart men Keith Olsson (m) tror att 
det skedde någon gång under 90-talet. Olsson uppfattar att de berodde på att man 
ville sprida de politiska uppdragen mer.  
315 Åkerbäck berättar att man gick ut med nomineringar men att man bara lyckades 
fylla en ersättarplats. 
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samordning. Det kanske tydligaste tecknet är kanske just upplösningen och 
kommunstyrelsens övertagande av sociala omsorgsnämnden arbetsupp-
gifter. Oavsett skäl så innebär omorganiseringen att styrelsen tagit ett 
tydligare grepp om politiken. Ett annat tecken är att Tore Åkerbäck (s) 
beskriver att han lagt in regelbundna möten där förvaltningschefer, 
nämndsordföranden, kommunchef och han själv deltar. Mötena är, enligt 
Åkerbäck, viktiga eftersom inte alla nämndsordförandena sitter med i 
styrelsen och för att få alla att känna ansvar för helheten. Enligt Åkerbäck 
fanns inte sådana möten tidigare.  
 

10.3 Relationen mellan politikerna och tjänstemännen 
 
När det gäller relationen mellan politikerna och tjänstemännen så är det 
kanske främst relationen mellan majoritetssidans politiker och tjänste-
männen som är intressant att studera och hur oppositionen uppfattar 
relationen. Tidigare studier har t ex visat att oppositionen ofta har en mer 
kritisk inställning till relationen mellan politiker och tjänstemän än 
majoritetsföreträdarna.316  

I de studerade kommunerna kan man se delvis liknande utvecklings-
drag i Nacka och Sundbyberg. I båda kommunerna upplever oppositionen 
att tjänstemännen kopplats närmare majoritetssidans politiker. 

Tidigare studier av Nacka ger en sådan bild av relationen mellan 
politikerna och tjänstemännen. I Gustaf Kastbergs studie av Nacka kommun 
framkommer att många inom kommunen uppfattar de centrala tjänste-
männen som väldigt politiska och att de driver frågor som är politiskt 
laddade.317  Karl Axel Johansson (s) upplever i linje med detta att gränsen 
mellan majoritetens politiker och de högsta tjänstemännen blivit otydligare i 
Nacka.  

Även i Sundbyberg har relationen mellan tjänstemännen och politikerna 
blivit mer politiskt känslig. De borgerliga partierna har i en gemensam 
skrivelse från februari 2004 kritiserat den rödgröna majoriteten för att 
använda tjänstemännen som sina ”egna politiska sekreterare”. Oppo-
sitionens gruppledare som undertecknat skrivelsen menar att detta medför 
att beslutsunderlagen försämras vilket är till men för demokratin.318 De två 

                                                 
316 Se Montin, Stig, 2002, s. 102 
317 Kastberg, Gustaf, 2002, Omsorg om marknaden, Förvaltningshögskolans 
rapporter, Göteborg, nr 37, s. 81 
318 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna: Oberoende beslutsunderlag viktiga 
för demokratin! Sundbybergs stad, kommunstyrelsen 2004-02-16. Tjänstemannan 
Hans Elmehed bekräftar i intervjun att tjänstemännens roll inte alltid är enkel när 
två tydliga och kraftfulla block står mot varandra. Elmehed menar att det i ett 
sådant läge är viktigt att tjänstemännen företräder en ämbetsmanna- eller 
tjänstemannalinje och inte själv går in och tycker partipolitiskt.   
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intervjuade moderaternas bild av relationen mellan majoritetspolitikerna och 
tjänstemännen präglas av en osäkerhet om hur mycket majoriteten 
egentligen styr. Göran Reierstam (m) upplever att det är svårt att veta vem 
som egentligen styr i Sundbyberg.  Hans Erik Malmros (m) säger i intervjun 
både att majoritetspolitikerna överlämnat allt mer till tjänstemännen och att 
de styr alltmer informellt.(se avsnitt 6.3).  

En annan gemensam utvecklingslinje i Nacka och Sundbyberg är att 
majoritetspolitikerna verkar ta ett tydligare grepp om politiken och bli mer 
proaktiv i förhållande till tjänstemännen. I Nacka beskrivs majoritets-
politikerna med Erik Langby i spetsen som starkt drivande i det politiska 
arbetet. Hans-Ivar Svärd (tj) beskriver hur majoritetspolitikerna tagit ett 
alltmer självständigt grepp om budgeten och att det blivit ett mer politiskt 
dokument. Oppositionen har, enligt Svärd, fått det tjänstmannastöd de 
önskat men i praktiken har ekonomi- och finansdirektörerna vänt sig till 
majoritetens grupp. Majoritetspolitikerna har sedan, relativt självständigt 
arbetet fram budgeten.  

I Sundbyberg upplever Sune Nygren (s) att politikerna idag är mer 
drivande och säger på frågan om han upplever att relationen mellan politiker 
och tjänstemän har förändrats att:   
 

”ja kanske mer att politikerna säger hur dom vill ha det i förväg…förut var det 
mer tjänstemännen som arbetade fram nåt förslag och sedan beslutade 
politikerna på det. Nu är det kanske så att politikerna oftare talar om hur man 
vill ha det, vilken väg skall man gå…och det har med de här systemen att 
göra. Är politikerna mer aktiva?: Ja det tycker jag dom är.”319 

 
Den informella styrning som Hans-Erik Malmros (m) hävdar prägla 
styrningen i Sundbyberg kan tolkas som ett annat sätt att benämna den mer 
aktiva eller proaktiv styrning som Nygren beskriver. 

I Tyresö är det svårt att utifrån intervjuerna uppfatta att det skett 
någon större förändring av relationen mellan politiker och tjänstemän. 
Relationen verkar sedan lång tid tillbaka präglas av den s k Tyresöandan 
som nämndes i kapitel 8, dvs av en relativt informell relation där 
gränsdragningen mellan politiker och tjänstemäns uppgifter varit något 
flytande.320  
 I Nynäshamn är bilden av relationen mellan politiker och tjänstemän 
lite blandad. Flera av de intervjuade upplever att tjänstemännen fått en 
starkare ställning under 1990-talet vilket man sätter i samband med den 
delegering som skett och att det politiska arbetet blivit alltmer komplicerat, 

                                                 
319 Den fetlagda texten utgör en fråga från mig 
320 Berit Assarsson (m) upplever dock att rollerna under senare år blivit tydligare 
men andra upplever inta att så mycket har hänt. Jan Larsson (fp) menar t ex att de 
otydliga rollerna fortfarande lever kvar.  
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lagreglerat mm.321  Flera av de intervjuade ger en bild av en tidvis irriterad 
stämning mellan politiker och tjänstemän. Tore Åkerbäck (s) och Tommy 
Söderblom (s) uttrycker t ex en sådan uppfattning.322 Söderblom menar att 
vissa politiker har blivit en form av förvaltningstjänstemän och att detta 
väckt, berättigad kritik, hos tjänstemännen. Åkerbäck menar att det funnits 
och fortfarande finns politiker som när det inte blir som dom vill alltid 
skyller på tjänstemännen, någonting Åkerbäck tar avstånd från. Både 
Åkerbäck och Söderblom menar dock att tjänstemännen inte alltid förstår 
vad politikerna vill och det borde kunna finnas en större smidighet från 
tjänstemännens sida. 

Det verkar som om en del av förklaringen till irritationen har med 
delegationens gränser och vad som utgör politikers och tjänstemäns 
uppgifter.323 Det finns också en vilja, åtminstone hos centralt placerade 
politiker som Tore Åkerbäck, att tydliggöra politikerna och tjänstemännens 
roller. Detta tar sig, bland annat, uttryck att man planerar att separera 
politikerna från tjänstemännen och, rent fysikt, placera dem i olika hus. 
Åkerbäck menar att det är ett sätt att göra det tydligt att det är politikerna 
som sätter upp målen och tjänstemännen arbetar med dem. Ett annat 
uttryck för denna vilja är ett arbete med att tydliggöra budgeten som ett 
politiskt dokument. Tore Åkerbäck menar att budgetdokumentet tidigare var 
en utpräglad tjänstemannaprodukt som i stort sett bara bestod av 
tjänstemannaskrivningar. Idag skrivs delar av budgetdokumentet särskild 
inledningen med en framtidsvision och en strategisk plan av politikerna.  

  

10.4 Sammanfattande bedömning av den politiska samordningen 
 
Sammanfattningsvis har det skett en tydlig politisk samordning eller 
centralisering i främst Nacka och Sundbyberg. I Tyresö kan man säga att 
man redan från början haft en relativt hög grad av politisk samordning och i 
Nynäshamn har den politiska samordningen gått i motsatt riktning.  

Samordningen i Nacka och i Sundbyberg tar sig uttryck i ett tydligare 
blockbeteende, en tydligare partipolitisk samordning eller centralisering där 
styrelsen får en starkare ställning och slutligen att tjänstemännen uppfattas 
som antingen politiserade eller som tydligare knutna till majoritetssidans 
politiker. I Tyresö tar den politiska samordningen uttryck i en sedan länge 
tydlig blockpolitik, en samordnad partipolitik och en relativt kraftfull 
kommunstyrelse och att relationen mellan politikerna och tjänstemännen 
präglas av relativt informella relationer. I Nynäshamn sker en delvis motsatt 

                                                 
321 Nämns av Åke Pettersson (s), Tommy Söderblom (s) 
322 Kenneth Sparr (tj) ger en liknande bild. 
323 Den politiska splittringen har antagligen ytterligare bidragit till oklarheten om 
rollerna. 
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utveckling där blockpolitiken krackelerar, den partipolitiska samordningen 
och kommunstyrelsens ställning försvagas. Utvecklingen sammanfattas i 
tabell 10.1.  
 
Tabell 10.1: Sammanfattning av politisk samordning och centralism 

  
  Nacka Tyresö Sundbyberg Nynäshamn 

Blockbildning, 
blockbeteende 

Tydligare 
blockbeteende, 
mer samordning 
inom oppositionen 

Tydliga block 
sedan länge, 
möjligtvis har detta 
stärkts ytterligare 
under senare år. 

Tydligare block och 
blockbeteende, 
tydligare 
samordning inom 
oppositionen 

Från en traditionell 
blockpolitik så har 
de traditionella 
blocken brutits 
upp. 

Partipolitisk 
samordning, 
relation mellan 
styrelse och 
nämnder 

Utveckling mot att 
styrelsen blivit 
starkare eller fått 
en mer 
samordnade roll i 
förhållande till 
nämnderna 

Oklar utveckling 
men styrelsen 
verkar ha en stabilt 
stark ställning i 
förhållande till 
nämnderna  

Utveckling mot att 
styrelsen blivit 
starkare eller fått 
en mer 
samordnade roll i 
förhållande till 
nämnderna  

Styrelsen ställning 
har försvagats 
under 90-talet men 
möjligtvis har 
denna utveckling 
nu nått vägs ände.

Relationen mellan 
politiker och 
tjänstemän 

Upplevelse av att 
tjänstemännen 
politiserats eller 
driver partipolitiska 
frågor 

En relativt informell 
relation mellan 
ledande politiker 
och tjänstemän 
under lång tid  

Oppositionskritik 
av en mer informell 
styrning av 
tjänstemännen  

En tidvis irriterad 
stämning mellan 
politiker och 
tjänstemän  
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11 Vad förklarar den politiska utvecklingen? 
  
 
Det är nu dags att ta sig an kärnan i avhandlingens syfte och besvara frågan 
om de nya styrfilosofierna förändrat det politiska arbetet utifrån ett 
majoritets- respektive samförståndsdemokratiskt perspektiv. I kapitel 1 
nämndes tre tänkbara möjligheter som kunde formuleras som hypoteser. För 
det första, att reformerna har påverkat politiken i en samförståndsdemo-
kratisk riktning. För det andra, att reformerna har påverkat politiken i en 
majoritetsdemokratisk riktning och, för det tredje, att reformerna varken har 
påverkat politiken i en majoritets- eller samförståndsdemokratisk riktning.  

Jag skall i detta kapitel först göra en övergripande jämförelse av vad 
som framkommit i de tidigare kapitlen och översiktligt diskutera 
sannolikheten för de olika hypoteserna (11.1) därefter följer en diskussion 
om vilka mekanismer som kan förklara det påvisade mönstret eller 
sambandet (11.2). Därefter följer ett avsnitt där alternativa förklaringar 
redovisas och diskuteras (11.3). Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
bedömning (11.4). 
 

11.1 Jämförande analys 
 
Jag skall inleda med att kort sammanfatta utvecklingen i de studerade 
kommunerna.  

Studien av den förändrade politiska styrningen i kapitel 6 och 7 visar 
att det finns både likheter och skillnader mellan kommunerna. I alla 
kommuner har det skett en mer eller mindre stor formell decentralisering 
och delegering av politisk beslutsmakt. Det har både inneburit en 
decentralisering av beslutsmakt från fullmäktige till nämnderna men 
troligtvis främst en delegering till tjänstemän, verksamhet eller till  
medborgarna. Det är dock svårt att exakt rangordna kommunerna och säga 
var den största delegeringen har skett. Nacka framstår som den kommun 
som mest konsekvent har delegerat politisk beslutsmakt till verksamheten 
eller medborgarna. Även när det gäller målstyrningens genomslag så hamnar 
Nacka på första plats. I Nacka finner man det mest ambitiösa försöket att 
omvandla den politiska styrningen i enlighet med målstyrningens och 
rationalismens principer och skapa en distans mellan politikerna och 
verksamheten.  Efter Nacka framstår Sundbyberg som den kommun som 
påverkats mest av målstyrningssträvandena. Det tar sig uttryck i ett ganska 
ambitiöst styrsystemet, att många mål formulerats samt att uppföljningar på 
nämndsnivån tilltagit. I Tyresö och i Nynäshamn, har arbetet med 
målstyrning varit något mer nedtonat och ambitionsnivån lägre. 
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Samtidigt med denna utveckling beskrevs i kapitel 9 och 10 att det 
politiska arbetet i Nacka och Sundbyberg gått i en majoritetsdemokratisk 
riktning. Dels har politiken blivit mer konfliktorienterad och dels har det 
skett en politisk samordning inom kommunerna och inom partierna. I 
Tyresö framstår det politiska arbetssättet som relativt majoritetsdemo-
kratiskt till sin karaktär under hela tidsperioden. I Nynäshamn är 
utvecklingen mer svårtolkad. Graden av konflikt har varierat över tid och 
den politiska samordningen har försvagats. Att tala om en utveckling i 
samförståndsdemokratisk riktning är dock tveksamt. Politiken i Nynäshamn 
genomkorsas av andra konfliktlinjer som går på tvärs med de gängse 
konflikterna mellan blocken. 

Om man nu jämför utvecklingen som skisserats ovan kan man 
konstatera två saker. För det första så har alla kommuner påverkats av 
reformerna. Politisk beslutsmakt har, åtminstone formellt, decentraliserats 
eller delegerats i organisationen och målstyrningen har fått ett mer eller 
mindre tydligt genomslag. Samtidigt kan vi konstatera att utvecklingen av 
det politiska arbetet utifrån ett majoritets- och samförståndsdemokratiskt 
perspektiv inte i någon kommun kan sägas gå i en samförståndsdemokratisk 
riktning. Utifrån detta kan man hävda att hypotesen att reformerna och de 
förändrade styrfilosofierna påverkat politiken i en samförståndsdemokratisk 
riktning sannolikt inte är riktig. 

För det andra kan man konstatera att i de två kommuner som i de 
kommuner där förändringarna av den politiska styrningen varit störst, 
åtminstone när det gäller ambitionen att målstyra verksamheten, så har 
också en utveckling mot ett mer majoritetsdemokratiskt arbetssätt inträffat. 
Detta gör att det finns skäl att tro hypotesen om att reformverksamheten 
påverkat kommunalpolitiken i en majoritetsdemokratisk riktning är riktig. 
Sannolikheten för hypotesen stärks ytterligare av det faktum att vi kan se 
samma utveckling i både Nacka och Sundbyberg, d.v.s. två kommuner med 
olika politisk profil, en borgerlig och en socialistiskt styrd kommun. 
Sambandet kan därför inte förklaras endast utifrån majoritetens eller 
oppositionens politiska färg.   

I en undersöknings som bygger på ett fåtal fall är det normalt inte 
tillräckligt att konstatera en sådan korrelation för att dra någorlunda 
sannolika slutsatser. För att undersöka sannolikheten av hypotesen måste 
man kunna påvisa kausala mekanismer som på ett rimligt sätt förbinder 
utvecklingen mot en mer majoritetsorienterat arbetssätt med reformverk-
samheten och de förändrade styrsätten. Jag skall i nästa avsnitt ta mig an 
denna uppgift.  
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11.2 Kausala mekanismer 
 
Om vi utgår från att den förändrade styrningen påverkat det politiska arbetet 
i en majoritetsdemokratisk riktning, vad är det då som kan ha framkallat 
utvecklingen? Det kan finnas flera tänkbara mekanismer och jag skall här 
utveckla två sådana mekanismer som jag upplever har ett mer eller mindre 
starkt stöd i kommunstudierna. Den ena bygger på att styrningen förändrat 
förutsättningarna för hur konflikter mellan partierna och blocken uttrycks 
och hanteras. Den andra handlar om att styrteknikerna framkallat en mer 
proaktiv politisk styrning som passar bättre ihop med ett mer 
majoritetsdemokratiskt beslutsfattande.  
 
En mer majoritetsdemokratisk konflikthantering  
 
Som framgick har utvecklingen i främst Nacka och Sundbyberg gått mot en 
tydligare oppositionspolitik där oppositionen blir mer mån om att signalera 
konflikter utåt. Konflikternas uttryck och hantering kan, något förenklat, 
beskrivas som en övergång från konflikter som mer syftar till att justera eller 
förbättra majoritetens förslag till konflikter vars primära syfte är att 
signalera ett politiskt alternativ utåt.324 Konflikternas uttryck får därmed en 
mer majoritetsdemokratisk karaktär.  

I budgetarbetet verkar det finnas ett samband mellan å ena sidan de 
förändrade budgetteknikerna och å andra sidan utvecklingen mot ett sätt att 
uttrycka och hantera konflikter som ligger i linje med ett mer 
majoritetsdemokratisk arbetssätt. Studerar man vad det blir konflikt om i 
Sundbyberg och Nacka så sker nämligen en tydlig förändring från mer 
konkreta frågor till mer övergripande sådana. Från t ex frågor om 
specificerade satsningar eller besparingar inom olika verksamhetsområden, t 
ex om upprustning av idrottsanläggningar eller skolbyggnader till mer 
övergripande prioriteringar mellan verksamhetsområden eller mer ideologiskt 
betingade ställningstaganden om kundvalssystem eller entreprenaddrift av 
verksamhet. När de mer specifika och detaljerade beslutsfattandet lyfts ut 
från budgeten verkar alltså konflikthanteringen förskjutas till de mer 
övergripande alternativen.  

Utvecklingen i Tyresö kan tjäna som ett exempel på motsatsen. Som 
framgick i kapitel 6 så tar fullmäktige i Tyresö i budgetdokumentet ställning 
till som något mer konkreta och detaljerade frågor än i Nacka och 
Sundbyberg. Som framgick i kapitel 9 är frågorna som det blir konflikt om i 

                                                 
324 Det är naturligtvis fråga om en relativ bedömning och inte antingen eller. 
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budgetbehandlingen också av en mer konkret och mindre övergripande 
karaktär.325 

Förändringen kan också betraktas utifrån ett samförståndsdemokra-
tiskt perspektiv. Det rimligt att tro att majoriteten och opposition har svårare 
att jämka och kompromissa mellan förslag som består av mer övergripande 
prioriteringsändringar eller mer ideologiska organisationsfrågor än när det 
gäller relativt specifika och konkreta frågor kopplade till verksamheten. För 
majoriteten är det sannolikt betydigt lättare att gå oppositionen till mötes i 
enskilda och konkreta frågor än i mer övergripande frågor.  

Målstyrningen har antagligen accentuerat dessa drag ytterligare 
eftersom målen inte utgjort ett alternativ till de mer konkreta eller 
detaljerade förslagen. Ett tydligt gemensamt drag i alla kommunerna är 
nämligen ett ointresse inom oppositionen att formulera alternativa mål. 
Arbetet med att formulera mål har inte erbjudit attraktivt sätt att uttrycka 
oenighet men inte heller ett verktyg att jämka och kompromissa med. 326  I 
Nacka och Sundbyberg där målformuleringarna präglar budgetdokumenten 
så verkar de också bidra till att det uppstår en klyfta mellan oppositionens 
och majoritetens budgetförslag. Samtidigt som majoriteten formulerat mål så 
formulerar oppositionen betydligt mer konkreta förslag 

Dessa mekanismer kan även förklara utvecklingen av nämndspolitiken 
om blivit alltmer konfliktorienterad. I Nacka och Sundbyberg där man mest 
tydligt försökt att ändra nämndernas arbetssätt i en målstyrd riktning har 
också den tydligaste förändringen skett. Flera vittnar om att många 
nämndspolitiker har svårt att anpassa sig till de nya styrteknikerna. Det 
verkar särskilt gälla oppositionens representanter som gärna driver mer 
konkreta ärenden i nämnderna. I de fall oppositionen driver alternativa mål i 
nämnderna är de ofta konkreta till sin natur, t ex mål om att anställa en viss 
personalkategori. Studerar man Nacka mer i detalj verkar denna tolkning 
förstärkas om man jämför de olika nämnderna. Områdesnämnderna 
beskrivs av flera som mer samförståndsorienterade än övriga nämnder. De 
är samtidigt de nämnder som upplevs hantera de mest konkreta ärendena 
och där målstyrningstänkandet fått minst genomslag.  

Man kan säga att dessa förklaringar eller mekanismer bygger på en 
kombination av de två analyserna av reformverksamheten som nämndes i 
kapitel 1. Det verkar som att reformerna både försvårat vissa sätt att 
uttrycka konflikt och vissa former av samförståndssträvan. Undersökningen 
bekräftar Björn Rombachs iakttagelser av målstyrningen från i början av 90-
talet. Att formulera alternativa mål utgör inget attraktivt sätt att uttrycka 
politisk oenighet. Undersökningen ligger också i linje med Marika Sannes 

                                                 
325 Detta avser budgetbehandlingen år 2001. Skillnaderna skall dock inte överdrivas 
men de är trots allt en indikation på att det kan finns ett samband 
326 Jag har hur som helst inte funnit något exempel på att det skett kompromisser 
om målen i de studerade målen. 
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sammankoppling av en mer samförståndsorienterad politikerroll med att 
politikerna hanterar konkreta ärenden.  
 
En mer majoritetsorienterad och proaktiv politisk styrning.   
 
En annan förändring är att den politiska styrningen har blivit mer proaktiv 
och koncentrerad till majoritetspartierna. Den mer proaktiva styrningen tar 
sig i de studerade kommunerna uttryck i att majoritetens politiker, i större 
utsträckning, på förhand talar om i vilken riktning man bör sträva i 
kommunen. Ett uttryck för den mer proaktiva styrningen är att 
budgetdokumentet i alla kommuner har utvecklats till något som kan 
uppfattas som en regeringsförklaring.  Budgeten har fått en tydligare politisk 
profil där majoriteten uttrycker sin viljeinriktning, bland annat, i form av 
målformuleringar. I Nacka och Sundbyberg tar sig denna majoritets-
orientering i budgetarbetet, bland annat, uttryck i att budgetberedningen 
blir ett forum endast för majoritetspartierna.  
 Vad finns det då som talar för att delegeringen av beslutsmakt och 
målstyrningen har bidragit till den här utvecklingen? Jag tror det finns, 
åtminstone, två möjliga mekanismer. Den ene har med de förändrade 
relationerna mellan nämnderna, styrelse och fullmäktige som de nya 
rambudgeteringsteknikerna medfört och den andra har med problemen med 
ansvarutkrävandet som är behäftad med reformerna.    

Som framkom i kapitel 10 så var nämnderna i både Sundbyberg och 
Nacka, tidigare, relativt självständiga. Som uttrycktes av Stefan Saläng (fp) 
så fanns det i Nacka ett tankesätt som byggde på att nämndsordförandena 
skulle företräda sin nämnd och att det blev en intressekonflikt om 
ordförandena satt i styrelsen. Detta har i båda kommunerna förändrats så 
att det i dag snarare är regel än undantag att nämndsordförandena sitter 
med i styrelsen. Denna förändring kan betraktas som ett led i en politisk 
styrning som är mer samordnad och därmed majoritetsdemokratisk till sin 
karaktär.  

Det finns skäl att tro att denna utveckling påskyndats av de nya mer 
delegerade budgeteringsteknikerna. Åtminstone i Sundbyberg har de 
nämligen inneburit att nämndsordförandena har fått en viktigare roll i det 
politiska arbetet. I Sundbyberg beskriver Sune Nygren (s) det som 
ordförandenas uppgift att tillvarata nämndens intressen i det skede av 
budgetprocessen då ramarna fastställs. Ordförandena verkar ha blivit en 
viktig länk mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan kontrasteras 
mot den tidigare ordningen där nämnderna äskade pengar och 
kommunstyrelsen därefter agerade mer reaktivt. I en sådan ordning har 
nämnden som kollektiv en viktigare roll i budgetprocessen.  

Som ett resultat verkar ordförande i nämnderna få en viktigare politisk 
roll. I Sundbyberg upplever t ex skolchefen Hans Elmehed att 
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nämndsordförandena idag har en viktigare position i politiken.327 I Nacka 
menar Eva Öhbom-Ekdahl (m) att det idag är naturligt att nämndsord-
förandena och gruppledarna i nämnderna är, som hon uttrycker det, 
ledande ”både kunskapsmässigt och politiskt”.328  

Ett annat möjligt skäl till att styrningen kan ha blivit tydligare kopplad 
till majoritetens politiker är att delegeringen av politisk beslutsmakt och 
målstyrningen är problematiska utifrån ett ansvarsutkrävandeperspektiv på 
politik. När det uppstår problem eller när medierna kräver att politikerna tar 
ansvar för något som inträffat kan det vara svårt för majoritetspolitikerna att 
hänvisa till att man delegerat beslutsmakten eller att man endast målstyr 
verksamheten. Flera av de intervjuade är inne på denna välkända 
problematik.  

Det är inte orimligt att tänka sig att politikerna delvis tagit igen det 
förlorade formella inflytandet på mer informella vägar eller genom att styra 
beredningsarbetet tydligare. Som nämnts tidigare menar Hans-Erik Malmros 
(m) i Sundbyberg att majoritetens politiker styr alltmer informellt genom 
direkta kontakter med tjänstemännen. Sune Nygren (s) i Sundbyberg menar 
också att de nya styrsystemen bidragit till att politikerna idag, i större 
utsträckning, talar om på förhand hur de vill ha det. I tidigare 
undersökningar av Nacka beskrivs många av tjänstemännen som 
politiserade eller driva frågor som är starkt politiskt laddade. Alla dessa 
beskrivningar kan tolkas som uttryck för alternativa styrstrategier eller 
konsekvenser av att politikerna har delegerat delar av det formella 
beslutsfattandet.  

Följande beskrivning målstyrningen av Hans-Ivar Svärd (tj) i Nacka 
pekar också på behovet av andra styrkanaler när de gamla försvunnit. Svärd 
beskriver ett problem med målstyrningen på följande sätt:  

 
”Vi har försökt skilja…att politikerna skall säga vad och tjänstemannen hur, 
det är hans  jobb att se till att det blir gjort. Men sedan brukar jag åtminstone 
med en dåres envishet hävda att hur kan vara politik… du kan gå över lik och 
uppnå målen fast det politiskt är fullständigt oacceptabelt vägen du har nått 
dem… Därför måste man vara lite ödmjuk och säga att även hur kan vara ett 
politiskt beslut i vissa lägen… men där kanske man skall ha en fingertopps-
känsla… att nu måste jag stämma av… är jag på rätt väg just nu, tycker ni att 
jag gör rätt… för att det kan ju vara så att jag lägger ner en massa 
anläggningar för att komma dit… Och politikerna säger: det kan du inte göra 
för det kan vi inte ta politiskt. Men i princip så är politiken vad och vi är hur, 
det är som grunddragen…sedan får man vara ödmjuk inför att det inte klaffar 
i alla lägen… inte minst i områdesnämnderna som ofta möter sina väljare 

                                                 
327 Skolchefen i Sundbyberg Hans Elmehed menar att ordförandenas viktigare roll 
hänger samman med att nämndens verksamhetsområden och intressen idag, i 
större utsträckning, måste motiveras utåt. 
328 Erik Langbys (m)  omvittnat starka ställning som kommunstyrelsens ordförande 
talar också i den riktningen. 
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väldigt nära på gatan, på konsum eller på ICA eller något i den stilen och då 
blir det ganska mycket hur ärligt talat.” 
 

Att tjänstemännen måste ha ”fingertoppskänsla” är antagligen en sanning 
för varje politiskt styrd organisation. Men citatet pekar ändå på att 
målstyrningen kan ha tvingat fram en mer informell styrning eftersom 
politikerna inte formellt kan gå in och styra utan att bryta mot intentionerna 
i styrfilosofin.  

Om det är så att den politiska styrningen blivit mer informell och 
proaktiv kan detta ha bidragit ytterligare till att ordförandens ställning har 
stärkts. Om en informell styrning ökar i betydelse är det troligt att 
ordförandena i styrelser och nämnder som får en nyckelposition i politiken. 
Det är rimligtvis dessa röster tjänstemännen i första hand måste lyssna in 
och rådfråga om det uppstår oklarheter och problem som behöver en politisk 
lösning.  

  
Andra mekanismer.   
 
Vid sidan om dessa förklaringar kan man tänka sig andra förklaringar som 
länkar samman reformverksamheten med det politiska arbetet i de enskilda 
kommunerna. I Nacka är det möjligt att strävan efter att konkurrensutsätta 
verksamheterna har bidragit till en allmän samordning av majoritetens 
politik och att kommunstyrelsen uppfattats ha en starkare position idag än 
tidigare. Det folkpartistiska kommunalrådet Stefan Saläng (fp) pekar på ett 
sådant samband. Han menar att för att konkurrensutsättningen skall 
uppfattas som trovärdig av alla inblandade parter måste man förändra 
organisationen så att omvärlden, d v s gymnasier eller äldreomsorgen mm 
uppfattar att spelreglerna mellan egenregin och andra regiformer uppfattas 
som någorlunda likvärdiga.  

Saläng uttrycker det inte rakt ut men mitt intryck är att den koppling 
han pekar på är att de traditionella nämnderna inte riktigt uppfattats som 
pålitliga i arbetet med konkurrensutsättningen. Nämnderna har präglats av 
en traditionell förtroendemannakultur där man gärna velat ta sig an mer 
exekutiva uppgifter. Ett sådant beteende försvårar strävan efter den 
konkurrensneutralitet mellan olika producenter som man eftersträvat. Man 
kan uppfatta de s k finansieringsnämnderna utifrån ett sådant perspektiv.329 
Detta framstår dock som något speciellt för Nacka och kan mekanismen kan 
inte direkt återfinnas i de andra studerade kommunerna. 

                                                 
329 Karl-Axel Johansson (s) upplever i linje med detta resonemang att nämnderna i 
och med checksystemens införande trycktes tillbaka och deras politiska uppgift 
blev mindre. Ökningen av verksamhet som bedrivs i enskild regi har enligt 
Johansson haft samma effekt 
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11.3  Alternativa förklaringar 
 
Som i de flesta samhällvetenskapliga studier så kan ett fenomen ofta 
förklaras av flera faktorer. Frågan är om den beskrivna utvecklingen kan 
förklaras på något annat sätt. Jag skall nedan diskutera ett några tänkbara 
alternativa förklaringar.  
 
Förändrade åsiktsskillnader  
 
En möjlig förklaring till att det politiska arbetet blivit mer majoritets-
orienterat är att åsiktsskillnaderna eller de ideologiska skiljelinjerna har 
blivit tydligare.  Särskilt frågorna om pengsystem, entreprenader mm kan ha 
förstärkt detta drag. Rent allmänt så är det flera av de intervjuade som 
upplever politiken i Stockholms kranskommuner som betydligt mer 
ideologisk än på många andra håll i Sverige. Mats Fält (m) i Tyresö menar t 
ex att närheten till centrala Stockholm och rikspolitiken gör att många som 
är kommunalpolitiskt aktiva i Stockholms närhet också är engagerade i 
rikspolitiken. Detta förhållande gör att rikspolitikens större medvetenhet vid 
ideologiska skillnader smittar av sig på kommunalpolitiken.  

För att åsiktsskillnaderna eller de ideologiska skiljelinjerna skall utgöra 
en rimlig förklaring till det mer majoritetsdemokratiska arbetssättet i 
kommunerna måste man dock visa att denna ideologiska medvetenhet 
förändrats under den studerade tidsperioden. Denna faktor har antagligen 
haft en viss betydelse särskilt i Nacka där de s.k. ”systemfrågorna”, d.v.s. 
främst kundvalssystemen och konkurrensutsättningen sedan 90-talets 
början utgjort den centrala politiska skiljelinjen i politiken. Dessa konflikter 
bidrar också starkt till konfliktmarkeringarna i budgetarbetet och i det 
reguljära beslutsfattandet. Det är troligt att den radikala omvandlingen som 
drivits på av majoritetspartierna har bidragit till att skapa en tydligare klyfta 
mellan majoritet och opposition.  

Utvecklingen mot slutet av tidsperioden med en allt större samordning 
inom oppositionen och inom oppositionspartierna kan dock knappast 
förklaras endast av vidgade åsiktsskillnaderna eftersom de framstår som 
relativt konstanta i Nacka sedan början eller mitten av 90-talet. De 
intervjuade som jag ställde frågan till har ganska svårt att riktigt förklara 
varför det under senare år skett en ökad samordning inom oppositionen i 
Nacka.330   

Som jag argumenterade för i kapitel 9 så verkar inte vidgade 
åsiktsskillnader utgöra det huvudsakliga skälet bakom det mer 

                                                 
330 Gunnel Nyman Gräff (s) menar att samordningen beror på att på en känsla av 
att man nu har större möjlighet att ta över. Förklaring kan upplevas som lite 
märklig med tanke på att den samlade oppositionen efter senaste valet 2002 fick ett 
svagare stöd än vid något val tidigare. 
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majoritetsorienterade arbetssättet i Sundbyberg och Tyresö. Klassiska 
högervänster frågor som t ex synen på privat drift och valfrihet har 
naturligtvis påverkat relationerna mellan majoriteten och oppositionen i de 
två kommunerna men de har knappast varit avgörande för den tydligare 
blockpolitiken i Sundbyberg och den under lång tid tydliga blockpolitiken i 
Tyresö. 
 
Jämnhet i mandatställningen.  
 
En strukturell förklaring till en mer intensiv oppositionspolitik och en mer 
blockuppdelad politiskt landskap är mandatsituationen i fullmäktige. En 
jämn mandatställning torde i allmänhet gynna ett sådant beteende. Den 
under lång tid jämna mandatsituationen i Tyresö är antagligen en viktig 
förklaring till den tydliga blockuppdelningen och de stora partiernas starka 
ställning i politiken. I Sundbyberg är den allt jämnare mandatställningen 
antagligen en bidragande orsak till det mer konfliktorienterade politiska 
klimatet och att oppositionen som Sune Nygren (s) uttrycker det ”vädrar 
morgonluft”.331  Majoritetssidan tvingas också att samordna sig alltmer när 
majoriteten endast hänger på ett eller ett fåtal mandat.  Jämnhet i 
mandatställningen kan dock inte förklara varför utvecklingen i Nacka liknar 
den i Sundbyberg med en allt större politisk samordning både inom blocken 
och inom partierna eftersom Nacka snarare har gått i motsatt riktning mot 
en allt mindre jämn mandatsituation. 

 
Ekonomisk press eller stress.  
 
En annan strukturell faktor som kan förklara att arbetssättet i en kommun 
rör sig i en mer majoritetsdemokratisk riktning är den ekonomiska press 
eller stress som en kommun är utsatt för. Mekanismen som rimligtvis 
orsakar denna effekt är att den ekonomisk press påverkar relationen mellan 
styrelsen och nämnderna och gör att behovet av politisk samordning ökar. 
Eftersom styrelsen är den part som har det ekonomiska helhetsansvaret är 
det rimligt att tänka sig att en hårdare ekonomisk press leder till att 
styrelsen tvingas att i större utsträckning ta det politiska kommandot.  En 
                                                 
331 Andra skäl kan vara att de borgerliga partierna har närmat sig varandra 
åsiktsmässigt. Till det kommer att centerpartiet ersatts av kristdemokraterna som 
verkar ligga moderaterna och folkpartiet betydligt närmare. Den moderata politiken 
har också ändrat karaktär på en viktig punkt som kanske har underlättat arbetet. I 
budgetbehandlingen från 1984 och 1990 pläderar man främst för olika slags 
besparingar som bör göras och år 2001 står snarare stora satsningar inom skolan 
och äldreomsorgen i centrum. Detta har antagligen underlättat ett samarbete 
eftersom även folkpartiet och kristdemokraterna föreslår satsningar inom dessa 
områden.  Kerstin Ljunggren säger i intervjun att man från folkpartiets sida alltid 
velat skjuta till mer pengar till verksamheterna. Göran Reierstam (m) pekar också 
på personförändringar i partierna som underlättat samarbetet. 
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sådan utveckling kan tolkas som en politisk centralisering i linje med den 
majoritetsdemokratiska modellen. Centralstyrningen kan i sin tur medföra 
att också leda till att det mer samförståndsorienterade arbetet i nämnderna 
undergrävs och att ett mer partipolitiserat agerande tar vid. Den ekonomiska 
utvecklingen är också något som i vissa intervjuer med politiska företrädare i 
Nacka anges som en förklaring till den ökande samordningen och 
kommunstyrelsens mer ledande eller samordnande roll i politiken.332 

Kommunernas ekonomiska situation påverkas av många olika faktorer 
men de viktigaste torde vara skatteinkomsternas utveckling, statsbidragens 
nivå och kostandsutvecklingen. När det gäller de studerade kommunerna 
har inkomstutvecklingen i Nacka och Sundbyberg varit mest positiv, 
åtminstone under senare delen av mätperioden. Å andra sidan har 
statsbidragens utveckling gått i motsatt riktning. Utjämningssystemet 
mellan de svenska kommunerna har slagit tydligare mot Nacka och 
Sundbyberg än de två andra kommunerna. Vilket resultatet är totalt sett 
kan diskuteras men ett tecken på att den ekonomiska pressen eller stressen 
varit större i Nacka och Sundbyberg är att antalet årsarbetare per 1000 
innevånare, sedan 90-talets mitt har minskat något i Nacka och Sundbyberg 
medan de ökat något i Tyresö och Nynäshamn.333   

Frågan är dock om den ekonomiska pressen eller stressen helt kan 
förklara utvecklingen mot ett mer majoritetsdemokratiskt arbetssätt i Nacka 
och Sundbyberg. Även i Nynäshamn har den ekonomiska pressen varit 
betydande under 90-talet och där har utvecklingen snarare gått i motsatt 
riktning. Det visar att ekonomisk press inte ensam eller automatiskt leder 
till en ökad samordning eller till en tydligare blockpolitik. Och även om den 
ekonomiska stressen bidragit till en ökad politisk samordning och att 
kommunstyrelsen fått en starkare ställning i förhållande till nämnderna så 
framstår det inte som självklart att detta i sin tur ger upphov till en mer 
majoritetsorienterad politisk utveckling i allmänhet. I många kommuner har 
den ekonomiska pressen antagligen haft motsatt effekt, dvs pressen har gjort 
att det parti- och blocköverskridande samarbetet har ökat istället för 
minskat. När kommunens finanser uppfattas som dåliga har alla partier 
slutit upp och arbetat för ”kommunens bästa”. Slutsatsen är att den 
ekonomiska pressen kan ha bidragit till den majoritetsdemokratiska 
utvecklingen i Sundbyberg och Nacka men knappast ensam har förorsakat 
den. 
 
 

                                                 
332 Både Stefan Saläng (fp) och Karl-Axel Johansson (s) pekar på denna faktor som 
en bidragande orsak till den ökade samordningen på majoritetssidan. 
333 Uppgifterna är hämtade från Svenska kommunförbundets nyckeltal på webben 
WebOr, www.komstat.svekom.se den 6 september 2004  
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En förändrad syn på det kommunalpolitiska arbetet.  
 
En mer ideologisk förklaring till utvecklingen mot ett mer 
majoritetsdemokratiskt arbetssätt är att det skett förändringar i de politiska 
aktörernas inställning till det poliska arbetet. Särskilt inom det moderata 
lägret verkar det ha vuxit fram en inställning om att ett mer majoritets-
demokratiskt och mer konfliktorienterat arbetssätt är att föredra framför den 
traditionella mer samförståndsorienterade arbetssätten.  Det är särskilt 
tydligt i Sundbyberg där moderaterna tydligt drivit på i denna riktning 
genom att driva en intensiv oppositionspolitik på alla nivåer. Moderaternas 
ledande representant Hans-Erik Malmros talar i intervjun varmt för en mer 
konfliktorienterad politik där skillnaderna görs tydliga och ansvarsutkrävan-
det därmed underlättas. Han menar t ex att politikens syfte inte enbart är 
att styra utan även att ge alternativ och säger: 
 

”Jag hävdar med bestämdhet att politikens syfte är inte bara att styra… 
politikens syfte är att tydliggöra för väljarna vilka alternativ som finns för att 
dom skall kunna fatta rationella val… I en demokrati kan man inte hålla på 
som i Österrike eller Schweiz eller nåt sånt där alla partier har suttit och 
styrt… till slut så tröttnar folk… det måste finnas tydliga skillnader annars 
fungerar inte demokratin…  
…det är inte så svenskt…många svenskar tycker inte om konflikter, man är 
konflikträdd… medan fransmännen och lite latinostuket… där kan 
konflikten vara roten till något mycket bättre och det ger upphov till en 
bättre lösning… det beror på hur man ser på konflikten och jag tycker att 
konflikter på en schysst nivå där man skiljer på sak och person kan leda till 
något mycket bättre”334  

 
I Sundbyberg är det möjligt att den intensiva oppositionspolitiken från 
moderaternas sida även tvingat majoriteten och de andra borgerliga 
partierna att i större utsträckning formera sig och samordna sig i linje med 
en mer majoritetsdemokratisk modell. Ett bidragande skäl till att den 
tydligare oppositionspolitiken i Sundbyberg kan vara att de politiska 
resurserna också har ökat genom att kommunen anställt politiska 
sekreterare.335 

I de andra kommunerna finns spår av sådana idéer men de är inte lika 
uttalade som hos moderaterna i Sundbyberg. Mats Fälts (m) i Tyresö 
uttrycker också en inställning som liknar den Malmros står för. Om 
diskussionsklimatet i barn och utbildningsnämnden säger Fält:   

 

                                                 
334 Malmros är inte heller främmande för den brittiska eller amerikanska modellen 
med borgmästare vilket han tror skulle förtydliga ansvarsutkrävandet. 
335Uppgift från  Elaine Kristensson (s). Kristensson jämför med 80-talet då hon själv 
skrev interpellationssvar och dylikt. 
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”Jag tycker att jag annars har haft en bra relationer och fört en trevlig och 
vettig dialog med andra sidan… men jag har ju aldrig varit inställd på att vi 
skall ha diskussioner som slutar med att vi blir överens, annat än att man blir 
överens om det jag tycker, eller vi tycker…och kommer man då in från vänster 
och hoppas att det skall vara en abf-cirkel som slutar med att alla håller 
varann i handen och sjunger då är man på fel ställe… för så ser inte jag på det 
här… jag ser snarare en demokratisk risk än en poäng att vi alla skall bli 
överens om allting.” 
 

I Nacka framkom att det i samband med budgetarbetet i början av 90-talet 
sker ett tydliggörande av majoritetens och oppositionens ansvar i och med 
att budgetberedningen blir ett forum för majoritetens företrädare. Detta kan 
tolkas som ett medvetet ställningstagande i riktning mot ett mer 
majoritetsdemokratiskt arbetssätt. 
 Om detta är en alternativ förklaring är dock svårt att bedöma eftersom 
den på sina håll mer positiva inställningen till majoritetsdemokratin även 
kan vara en effekt av de förändrade arbetssätten och den förändrade 
styrningen Om det är så att reformerna försvårat en traditionell mer 
sakinriktad oppositionspolitiken till förmån för en oppositionspolitik där 
blocken eller partiernas mer övergripande alternativ betonas så kanske det 
gynnar en ideologisk hållning som betonar vikten av att presentera 
fullständiga alternativ.  
   

11.4 Slutsatser, sammanfattande bedömning 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att tro att någon enskild faktor ensam 
förklarar utvecklingen mot ett mer majoritetsdemokratiskt arbetssätt i Nacka 
och i Sundbyberg. Det är svårt att tro att vare sig reformverksamheten eller 
någon av de alternativa faktorernas ensam förklarar utvecklingen i 
kommunerna. Det är antagligen en kombination av faktorer i samspel som 
gjort att utvecklingen gått i en majoritetsdemokratisk riktning. Hur 
betydelsefulla olika faktorer har varit är dock omöjligt att bedöma utifrån 
denna studie. Ett svar på detta skulle antagligen kräva en statistisk 
jämförelse som skulle möjliggöra att förklaringskraften i olika faktorer 
beräknas.336  

Man kan dock konstatera att de nya styrfilosofierna knappast bidragit 
till att driva politiken i en mer samförståndsdemokratisk riktning. Det finns 
ingenting i fallstudierna som tyder på det. Den centrala frågan är därför om 
den förändrade politiska styrningen bidragit till utveckling mot ett mer 

                                                 
336 Även en sådan skulle antagligen vara komplicerad att genomföra eftersom 
många av faktorerna hänger samman och antagligen interagerar med varandra på 
ett komplicerat sätt. Det försvårar användningen av enkla statiska analyser som t 
ex regressionsanalys. 
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majoritetsorienterat arbetssätt eller om det är en kombination av alternativa 
förklaringar som helt förklarar den.   

Jag vill argumentera för att förändringen av styrningen, trots allt, har 
förstärkt utvecklingen. Skälet är att styrningen i grunden verkar passa 
bättre ihop med ett majoritetsdemokratiskt, än med ett traditionellt 
samförståndsdemokratiskt, arbetssätt. Både den mer majoritetsdemo-
kratiska konflikthanteringen och den mer proaktiva politiska styrningen som 
utvecklats i kommunerna har tydliga beröringspunkter med eller kan 
kopplas till delegeringen av beslutsmakt och/eller till målstyrningen. 
Studien visar också att styrteknikerna har varit särskilt problematisk på 
nämndsnivån där politiken traditionellt präglats av ett mer 
samförståndsorienterat arbetssätt.  

Sammanfattningsvis är min bedömning därför att även om den 
förändrade styrningen inte utgör huvudförklaringen så framstår den som en 
faktor som förstärkt eller underlättat utvecklingen. 
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12 Slutsatser 
 

12.1 Resultatet av studien 
 
Undersökningens resultat kan formuleras mycket kort. Reformverksamheten 
och det med den förknippade strävan att förändra den politiska styrningen 
har sannolikt bidragit till att det politiska arbetet rört sig i en majoritets-
demokratisk riktning. Sannolikheten för att reformerna påverkat det 
politiska arbetet i en samförståndsdemokratisk riktning är liten. Resultatet 
kan dock utvecklas mer och jag skall därför nedan sammanfatta vad 
undersökningen påvisat mer i detalj.  
 
Resultatet av kartläggningsdelen (kap. 5,6,7,9 och 10) 
 
Alla de fyra studerade kommunerna Nacka, Tyresö, Sundbyberg och 
Nynäshamn har berörts av 1980- och 1990-talens reformsträvanden. En 
ambition att delegera och decentralisera beslutsmakt och någon form av 
målstyrningstänkande har präglat förändringarna i alla kommunerna. 
Genomslaget av de marknadsorienterade reformerna har varierat mer. I 
Nacka och i Tyresö har man infört formella kundvalssystem och i Nacka och 
i Sundbyberg är andelen av verksamheten som bedrivs i enskild eller annan 
huvudmans regi idag betydligt högre än i de två andra kommunerna.   

Delegeringen och decentraliseringen av beslutsmakt tar sig uttryck i en 
överföring av beslutsmakt från fullmäktige till nämnder, men kanske främst 
i en överföring av beslutsmakt från politikerna till tjänstemännen, 
verksamheten eller brukarna av olika välfärdstjänster. Den exakta graden av 
decentralisering och delegering i respektive kommun är svår att bedöma men 
Nacka framstår som den kommun som mest entydigt delegerat politisk 
beslutsmakt tjänstemän, verksamheten och medborgare.  

Ambitionsgraden och utformningen av målstyrningsfilosofin har varierat 
mer mellan kommunerna. Nacka är den kommun där arbetet med 
målstyrningen varit mest ambitiöst. Det tar sig uttryck i ett konsekvent 
genomfört målstyrnings- och uppföljningssystem där relativt precisa och 
exakta mål formulerats. I Sundbyberg har man också arbetet relativt 
ambitiöst med ett styrsystem som är av målstyrningskaraktär. De mål som 
formulerats är dock, till skillnad från de i Nacka, oprecisa och av en 
övergripande karaktär. I Tyresö och Nynäshamn har ambitionsgraden varit 
lägre än i de två andra kommunerna och en del av de mål som formulerats 
är svåra att skilja från vanliga regleringar eller beslut. En likhet mellan 
kommunerna är dock att arbetet med att formulera mål inte i någon 
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kommun kan beskrivas som politiskt högprioriterat. Arbetet verkar i stor 
utsträckning också utföras av tjänstemännen i kommunerna. 

En tendens som verkar ha påverkat målstyrningsarbetet, särskilt i 
Tyresö och i Sundbyberg, är att målstyrningsarbetet tenderar att glida 
samman med ett s.k. kvalitetsarbete. Arbetet med kvalitet kan ha olika 
inriktning men oftast handlar det om ett arbete där verksamhetsutveckling 
står i centrum. Genom att formulera mål och följa upp dessa mål kan 
personalen bli varse brister och därmed åtgärda dem. Om målstyrningen 
betraktas endast som ett verksamhetsutvecklingsinstrument får den ett 
starkt decentralistisk prägel och man kan därför sätta frågetecken kring 
dess funktion som ett styrinstrument för den politiska ledningen.  

  I Nacka och i Sundbyberg har det politiska arbetet under tidsperioden 
rört sig i majoritetsdemokratiskt riktning. Utvecklingen tar sig uttryck i att 
konflikternas karaktär och hantering förändras. Konflikterna i budgetarbetet 
och i nämndernas arbete har blivit mer markerade och förändras till att i 
större utsträckning bli ett instrument för oppositionen att signalera sin 
politik utåt. Utvecklingen tar sig också uttryck i att och den politiska 
samordningen eller centralisering ökar. Det innebär att det politiska arbetet 
blir mer blockuppdelat, att samordningen inom partierna ökar och att 
gränsen mellan majoritetspolitikerna och de högre tjänstemännen blir 
otydligare.  

Även i Tyresö finns det tendenser till en liknande utveckling, bland 
annat blir nämndspolitiken mer konfliktfylld. Skillnaden över tid är dock 
betydligt mindre vilket antagligen beror på att politiken i Tyresö redan på 
1980-talet hade en relativt majoritetsdemokratisk prägel, bland annat i form 
av en skarp blockpolitik och tydlig partipolitisk samordning.  

I Nynäshamn går utvecklingen i delvis i motsatt riktning. Blockpolitiken 
krackelerar och den politiska samordningen inom partierna och inom 
blocken minskar. Man kan trots det inte tala om en samförstånds-
demokratisk utveckling. Det politiska livet i Nynäshamn verkar präglat av 
andra konflikter än de traditionella konflikterna mellan partierna och 
blocken. Det finns spänningar både inom partierna och mellan partierna i de 
traditionella blocken som kommit upp till ytan under tidsperioden.  
 
Resultatet av sambandsanalysen (kap. 8 och 11) 
 
Sambandsanalysen består av två delar. Den första delen handlar om vad 
som förklarar reformverksamhetens olika genomslag på den politiska 
styrningen i kommunerna. Den andra delen handlar om vad som förklarar 
det politiska arbetets förändring utifrån ett majoritets- och 
samförståndsdemokratiskt perspektiv (se figur 4.1 i kapitel 4)  

I kapitel 8 utvecklades två möjliga faktorer som kan förklara 
reformernas olika genomslag i kommunerna. Den första pekar på betydelsen 
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av graden av verksamhet som bedrivs i enskild regi. I Nacka och 
Sundbyberg, där målstyrningen haft ett större genomslag har också graden 
av verksamhet i enskild eller annan huvudmans regi varit hög. En 
komponent i målstyrningstänkandet som särskilt verkar ha gynnats av 
graden av en hög grad av enskild regi är arbetet med uppföljningar och 
utvärderingar. En tolkning är att när en stor andel av verksamheten inte 
bedrivs i egen regi skapas ett behov av att finna alternativa styrformer samt 
att följa upp och utvärdera verksamheten. Den andra faktorn var styrkan i 
den traditionella förtroendemannakulturen. Med det avses en kultur där 
politikerna tar ansvar för stort och smått. Denna faktor var särskilt påtaglig i 
Tyresö där det finns en stark, mer eller mindre, blocköverskridande kultur 
som präglas av att de ledande politikerna tar ansvar för stort och smått i 
kommunen. En sådan kultur försvårar troligen för ett målstyrningstänkande 
att slå rot.  

Den andra sambandsanalysen, som utgör avhandlingens centrala 
kärna, behandlades i kapitel 11.  I Nacka och Sundbyberg har det politiska 
arbetet i kommunerna, som sagt, rört sig i en majoritetsdemokratisk 
riktning. Inte i någon kommun kan man heller tala om en utveckling i 
samförståndsdemokratisk riktning. Av det kan man dra slutsatsen att 
reformverksamheten och med den förknippade styrningsförändringarna 
knappast påverkat politiken i en samförståndsdemokratisk riktning. Det 
faktum att Nacka och Sundbyberg är de kommuner där den politiska 
styrningen, och då särskilt målstyrningen, fått mest genomslag gör det också 
sannolikt att reformerna påverkat politiken i en majoritetsdemokratisk 
riktning. Jag vill peka på två huvudsakliga mekanismer som kan förklara 
detta påverkanssamband.  

För det första har förändringen av styrningen sannolikt förändrat 
förutsättningarna att uttrycka och hantera konflikter inom det politiska 
systemet.  Delegeringen av politisk beslutsmakt har inneburit att de mer 
konkreta frågorna om verksamheten har lyfts bort från den politiska 
dagordningen. Det har försvårat för oppositionen att uttrycka eller driva 
konflikter i sådana frågor. Därmed har de konflikter som funnits förskjutit 
till de mer övergripande alternativen, prioriteringarna eller de mer 
ideologiska organisationsfrågorna. Målstyrningen har inte heller erbjudit ett 
attraktivt alternativ för oppositionen att uttrycka en alternativ politisk linje. 
Inte i någon kommun står arbetet med att formulera mål i centrum för det 
partipolitiska arbetet eller de partipolitiska konflikterna. Att de mer konkreta 
frågorna försvinner och ersätts av målformuleringar gör det sannolikt också 
svårare för politikerna att kompromissa och kohandla för att på uppnå 
samförstånd. Det är helt enkelt svårare att kompromissa om övergripande 
prioriteringar och målformuleringar än om konkreta verksamhetsfrågor. 

För det andra har den förändrade styrningen sannolikt medfört en mer 
proaktiv politisk styrning som förstärkt majoritetens inflytande ytterligare i 
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förhållande till oppositionen. Delegeringen av politisk beslutsmakt verkar 
göra att politikerna istället styr på andra sätt. Det finns indikationer på att 
majoritetspolitikerna i de studerade kommunerna styr mer informellt eller 
genom att påverka tjänstemännen och beredningsarbetet tydligare. Tjänste-
männen upplevs av oppositionen i både Nacka och Sundbyberg som mer 
politiserade eller som mer knutna till majoritetssidans politiker. Med en 
sådan styrning blir det svårare för oppositionen att aktivt medverka i hur 
politiken utformas och därmed blir politiken mer majoritetsdemokratisk till 
sin karaktär. Ett uttryck för denna förändring är att budgeten och däri 
ingående målformuleringar i alla kommunerna blivit en slags ”regerings-
förklaring” och att oppositionen i Nacka och Sundbyberg inte deltar i 
budgetberedningen. 

De med delegeringen eller decentraliseringen förknippade rambudgete-
ringsteknikerna har antagligen också bidragit till att majoritetspolitikernas 
kontroll över styrningen ökat genom att genom att förskjuta den politiska 
tyngdpunkten från nämnderna till nämndsordförandena och styrelsen. 
Nämndsordförandena verkar ha blivit en viktig länk mellan styrelsen och 
nämnderna när de övergripande ramarna fastställs i budgetarbetet. I både 
Nacka och Sundbyberg har man också övergått från en praxis som tidigare 
byggde på att nämndsordförandena inte bör sitta med i styrelsen till en där 
detta snarare blivit en regel.  

Det finns även andra faktorer som kan förklara utvecklingsmönstret i 
kommunerna. I kapitel 11 har dessa alternativa förklaringar redovisats 
närmare men min sammanfattande bedömning är att även om reformverk-
samheten och den förändrade styrningen inte utgör huvudförklaringen till 
den majoritetsdemokratiska utvecklingen så har styrteknikerna sannolikt 
underlättat eller bidragit till den.  

En fråga som kan ställas med anledning av resultatet är vilken av 
reformkomponenterna, målstyrningen, delegeringen av politisk beslutsmakt 
eller de marknadsorienterade reformerna som haft störst betydelse för 
utvecklingen. Det faktum att undersökningen bygger på ett begränsat antal 
fall gör det svårt att exakt avgöra vad som beror på vad. Reformerna är också 
sammanvävda vilket gör det besvärligt att separera dessa reformkom-
ponenter och koppla dem samman med olika effekter. Att separera 
målstyrningen och delegeringen av beslutsmakt är särskilt svårt eftersom 
delegeringen av beslutsmakt utgör en vital del i målstyrningsfilosofin.  

Resultatet av studien antyder dock att de olika reformerna i 
kombination verkar förstärka de effekter som påvisats. I Nacka och 
Sundbyberg som både bedrivit ett mer ambitiöst målstyrningsarbete och 
vars verksamhet i störst utsträckning drivs i enskild eller annan huvudmans 
regi är de kommuner som rört sig tydligast i riktning mot ett mer 
majoritetsorienterat arbetssätt. Som nämndes tidigare så verkar det i Nacka 
och Sundbyberg också finnas ett samband mellan graden av enskild regi och 
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ambitionsnivån i målstyrningsarbetet. När en större andel av verksamheten 
bedrivs i enskild regi skapas ett politiskt behov att finna nya styrtekniker.  

Vilken form av målstyrning eller vilken grad av rationalism som 
målstyrningen har verkar dock inte ha någon betydelse för de beskrivna 
effekterna eftersom utvecklingen är likartad i både Nacka och Sundbyberg 
med väldigt olika former av målstyrningstänkande. 
  
Vilken form av majoritetsdemokrati: klassisk partidemokrati eller konkurrens-
demokrati? 
 
En följdfråga som kan ställas är vilken form av majoritetsdemokrati som 
utvecklats i de studerade kommunerna och då särskilt Nacka och 
Sundbyberg. I kapitel 3 utvecklades två olika varianter av den majoritets-
demokratiska modellen. Dels en s k konkurrensdemokrati, dels en s k 
klassisk partidemokrati. Konkurrensdemokratin innebär en betoning av 
tydligt ledarskap medan den klassiska partidemokratin även inkluderade att 
de politiska alternativen i form de åsiktsskillnader som finns görs tydliga.  

Ett sätt att bedöma vilken typ av majoritetsdemokrati som utvecklats är 
att studera relationen mellan partipolitiska beteendet och de partipolitiska 
åsiktsskillnaderna. Är det åsiktsskillnaderna som drivit fram ett mer 
majoritetsorienterade arbetssättet så kan det uppfattas som en utveckling i 
riktning mot den klassiska partidemokratin. Har utvecklingen istället 
kommit till stånd utan att åsiktsskillnaderna ökat eller rent av minskat så är 
det snarare ett tecken på en mer konkurrensdemokratisk utveckling.  

Relationen mellan det politiska beteendet de politiska åsiktsskillnader-
na är inte alldeles entydig i de studerade kommunerna. Undersökningen 
visar att de ideologiska skillnaderna, särkskilt i frågor om de marknads-
orienterade reformerna, skapade ett större åsiktsgap mellan majoritet och 
opposition i början av 1990-talet, särskilt i Nacka.  

Från 1990-talets mitt och framåt har dock åsiktsskillnaderna mellan 
blocken antingen vara relativt konstanta eller minskat. Trots det har 
utvecklingen mot ett mer majoritetsdemokratiskt arbetssätt tagit fart eller 
accentuerat i både Nacka och Sundbyberg. Av det skulle man kunna dra 
slutsatsen att den majoritetsdemokratiska utvecklingen inte uppenbart 
medfört eller drivits fram av tydligare åsiktsskillnader mellan partierna. En 
möjlig slutsats är därför att den majoritetsdemokratiska utvecklingen har 
tydligare drag av konkurrensdemokrati än av klassisk partidemokrati. Det 
handlar alltså främst om en utveckling där det politiska ledarskapet 
tydliggörs och mindre om att åsiktsskillnaderna blir tydligare eller större. 

Slutsatsen får dock betraktas med försiktighet eftersom det är svårt att 
på ett objektivt sätt bestämma graden av åsiktsskillnader mellan politiska 
partier. 
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Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
  
I inledningskapitlet nämndes två analyser av reformverksamheten som 
pekade i olika riktning. Den ena hävdade att reformerna försvårade 
uttryckandet av konflikter eller byggde på ett samförståndsdemokratiskt 
politisk ideal, medan den andra indikerade att reformerna försvårade den 
traditionella strävan efter politiskt samförstånd som ofta antas prägla 
kommunalpolitik. Som framgår av analysen i kapitel 11 så är det möjligt att 
båda typerna av analyser eller mekanismer har sitt berättigande och 
tillsammans kan förklara utvecklingen i kommunerna. Det är tydligt att, 
särskilt målstyrningen, är problematisk utifrån ett konfliktorienterat 
perspektiv på politik. Det är svårt att uttrycka konflikter i målstyrningens 
vokabulär. De nya styrteknikerna verkar dock även svåra att förena med ett 
mer samförståndsorienterat arbetssätt.  

Slutsatsen är att även om de nya styrfilosofierna ideologiskt sett kan 
betecknas som samförståndsorienterade, som t ex Henry Bäck hävdar, så 
leder de inte automatiskt till en politisk strävan efter samförstånd. Det som 
händer är istället att reformerna förändrar konflikternas uttryck och 
hantering i en majoritetsdemokratisk riktning. 

Man måste också skilja mellan olika former av samförståndsorientering 
och samförståndsdemokrati. Den form av samförstånds som uttrycks i 
reformverksamheten har en annan karaktär än den traditionella 
samförståndsorientering som brukar förknippas med kommunalpolitik. I 
reformverksamheten handlar samförståndet om en slags avpolitisering där 
politikerna delegerar beslutsmakt till verksamhetsföreträdare eller brukare 
av olika välfärdstjänster. Den samförståndsorientering som uttrycks i den 
bild av kommunalpolitik som t ex Marika Sanne utvecklar i sin avhandling 
har en annan karaktär och vilar på en mer samtalsdemokratisk variant där 
de förtroendevalda genom diskussion strävar mot konsensus. De två 
formerna av samförståndsdemokrati är inte nödvändigtvis förenliga med 
varandra. 

I detta sammanhang kan nämnas en iakttagelse som gjorts i samband 
med intervjuundersökningen. Utan att närmare belägga detta är mitt intryck 
att de politiker som uttryckt mest uppskattning för de nya styrfilosofierna 
och då särkskilt målstyrningen ofta också har uttryckt ett mer 
samförståndsdemokratiskt politiskt ideal. De som varit mer skeptiska har 
istället uttryckt ett mer konflikt-, eller majoritetsdemokratiskt ideal. Detta 
understryker att reformerna ideologiskt sett kan ett samförståndsorienterat 
drag samtidigt som det inte säger någonting om effekterna på det politiska 
arbetet.   

Undersökningens resultat understryker det som nämndes i inledningen, 
nämligen att man i samhällsvetenskapliga undersökningar noga måste skilja 
mellan ideologiska och beteendemässiga förändringar och att man inte 
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enkelt kan dra slutsatser från det ena till det andra. Ett viktigt resultat av 
studien är därför att understryka risken med att endast studera ideologiska 
förändringar och därifrån dra slutsatser om det mänskliga beteendet. 
Resultatet visar på det vanskliga med att, som ibland görs i dagens 
samhällsvetenskap, endast studera ideologiska eller s k diskursiva 
förändringar.  
 

12.2 Generaliseringsfrågan: den kommunala demokratins 
utveckling 

 
Frågan är om detta samband mellan reformerna och det politiska arbetet är 
giltigt för mer än den grupp av kommuner som här har studerats. Att med 
bestämdhet uttala sig om detta är vanskligt eftersom kommunerna inte är 
utvalda för att underlätta en generalisering av resultatet. De valda 
kommunerna tillhör alla, mer eller mindre, kategorin förortskommuner och 
skillnaden mellan å ena sidan dessa kommuner och å andra sidan t ex små 
kommuner i glesbygdsområden kan vara stora. Det kan inte uteslutas att 
reformerna i en annan politisk miljö får andra konsekvenser.  

Politiken i små glesbygdskommuner är antagligen i allmänhet mindre 
konfliktorienterad och mindre ideologisk till sin karaktär. Detta kan ha 
betydelse för hur konflikthanteringen påverkas av reformerna. I ett politiskt 
system som starkt präglas av samförstånd och där behovet att uttrycka 
konflikt eller alternativa uppfattningar är mindre så är det kanske lättare för 
oppositionen att anpassa sig till de nya styrformerna. Det finns dock skäl 
som talar för motsatsen eftersom reformerna även verkar vara problematisk 
för den mer traditionella samförståndsinriktade nämndspolitiken. I 
undersökningen framkommer att många förtroendevalda haft svårt att 
anpassa sig till de nya styrteknikerna och då särkskilt målstyrningen. Det är 
därför långt ifrån självklart att mer samförståndsorienterade politiska 
system förblir opåverkade av reformerna. I vilken riktning det politiska 
systemet går i sådana kommuner är dock svårare att ha en klar uppfattning 
om.   
 Eftersom det är svårt att dra generella slutsatser endast utifrån den här 
studien skall blicken lyftas en aning och resultaten diskuteras i relation till 
annan forskning på området. Jag tror det är möjligt att med hjälp av 
resultaten i denna studie och tidigare forskningsresultat teckna en bredare 
bild av den demokratiska eller politiska utvecklingen i Sveriges kommuner 
under den senaste 20-års perioden. En som jag uppfattar det, naturlig 
utgångspunkt för detta är den kommunaldemokratiska forskningsgruppens 
undersökningar från 1960 och 1970-talet som nämndes i kapitel 3.337 Lars 

                                                 
337 Under 60- och 70-talen genomfördes ett antal stora forskningsprojekt där 
utvecklingen av den kommunala politiken och demokratin studerades och 
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Strömberg och Jörgen Westerståhl, som sammanfattade forskningsgruppens 
resultat nämner fyra tydliga utvecklingslinjer eller nyckelbegrepp, nämligen 
expansion, partipolitisering, professionalisering och ökat organisations-
inflytande.338 I det här sammanhanget är det partipolitiseringen och 
professionaliseringen som intressantast att ta fasta på.  

Professionaliseringen av politiken sattes av Strömberg och Westerståhl 
samman med de stora strukturella förändringarna av kommunerna under 
efterkrigstiden. Dels minskade antalet kommuner, dels expanderade den 
kommunala verksamheten kraftigt. Mellan 1952 och 1974 minskade antalet 
kommuner från ca 2500 till under 300 stycken och mellan 1965 och 1980 
ökade kommunernas andel av BNP från ca 15 till 25 %. Förändringar drev 
fram en professionalisering av den kommunala verksamheten. I de allt större 
kommunerna skulle allt färre förtroendemän ta hand de politiska uppgift-
erna. En närmast oundviklig konsekvens var att antalet tjänstemän och 
antalet heltidsanställda förtroendemän ökade kraftigt. Förändringarna gör 
att Strömberg och Westerståhl vid 80-talets början kan säga att ”lekmanna-
förvaltning definitivt har ersatts med en professionell tjänstemannaförvalt-
ning där tjänstemännen övertagit inte endast verkställighetsfunktioner utan 
också väsentliga beredningsfunktioner från politikernivån i alla 
kommuner”.339  

När det gäller professionaliseringen kan man se en tydlig kontinuitet 
under de två senaste decennierna. Professionaliseringen har ytterligare 
förstärkts och reformverksamheten kan betraktas som ett led i denna 
utveckling. Professionaliseringen som Strömberg och Westerståhl beskriver 
den innebar att de kommunala uppdragens karaktär ändrades från ett 
personligt uppdrag där den förtroendevalda deltog i beslutsprocessens alla 
led, beredning, beslut och verkställighet till ett där politikerna endast deltar i 
den formella beslutsfasen. De nya styrfilosofierna kan betraktas som 
ytterligare ett steg i denna utveckling eftersom de innebär att politikerna inte 
bara avlägsnas från verkställighetsfunktioner och beredningsfunktioner utan 
också alltmer från det faktiska beslutsfattandet. Politikerna skall istället 
fungera som en övervakare av förvaltningen. Reformverksamheten kan 
därför betraktas som en radikalisering av tidigare utvecklingen under 60- 
och 70-talet till en alltmer utpräglad tjänstemannaförvaltning.  

Flera utredningar har också visat att professionaliseringen av 
kommunalpolitiken fortsatt under 1980- och 1990-talet. Den kommunala 

                                                                                                                                                         
analyserades.  I ”De nya kommunerna” sammanfattar statsvetarna Lars Strömberg 
och Jörgen Westerståhl resultaten. Se Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen (red), 
1983, De nya kommunerna – En sammanfattning av den kommunaldemokratiska 
forskningsgruppens undersökningar, Liber förlag , Stockholm 
338 Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen i Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen 
(red), 1983, s. 282-301 
339 Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen i Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen 
(red), 1983, s. 295-296 
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förnyelsekommittén skriver 1996 att de hel- och deltidsanställda förtroende-
männen tillsammans med ledande tjänstemän fått en mer dominerande 
ställning och att fritidspolitikernas inflytande kraftigt minskat.340 Kommun-
demokratikommittén menar att denna utveckling förstärkts under andra 
halvan av 1990-talet.341  

Partipolitiseringen under 1960- och 1970-talet har beskrivits närmare i 
kapitel 3. Som nämndes där innebar partipolitiseringen enligt 
kommunforskningsgruppen att politiken dels blev mer konfliktorienterad 
dels att de politiska partiernas inflytande över politikens utformning ökade. 
Båda aspekterna av partipolitiseringen kan betraktas som delar av en 
majoritetsdemokratisk utveckling. Partiernas ökade inflytande kan uppfattas 
som ett uttryck för en ökad politisk samordning som utgör en central del i 
den majoritetsdemokratiska modellen. Den majoritetsdemokratiska utveck-
ling som påvisats i den här avhandlingen indikerar därför att parti-
politiseringen fortsatt under 1980- och 1990-talet.  

Annan forskning på området pekar också i en liknande riktning. När 
det gäller graden av konflikt och samförstånd är forskningsläget dock lite 
oklart. Som framgick av kapitel 3 har relativt lite forskning gjorts på 
området. Henry Bäck genomförde dock en mätning av konfliktnivå år 1993 
som visade att konfliktnivån då var något högre i jämförelse med mätningar 
från sent 1970-tal.342 

En indikation som stöder idén om en majoritetsdemokratisk utveckling 
i Sveriges kommuner är att kommunstyrelsen i flera undersökningar 
uppfattats ha fått en starkare ställning i kommunalpolitiken. Kommunala 
förnyelsekommittén påvisade en sådan utveckling under tidigt 1990-tal och 
Kommundemokratikommittén hävdade år 2001 att denna trend stärkts 
under senare halvan av 1990-talet.343 David Karlsson vid förvaltningshög-
skolan i Göteborg visar i en enkätundersökning riktad till kommunstyrelsens 
ordförande att kommunstyrelsen upplevs ha stärkt sitt inflytande.344 
Gemensamt för ovanstående bedömningar är dock att de främst avser 
relationen mellan kommunstyrelsen och fullmäktige alltså inte mellan 
styrelsen och nämnderna som undersökts i den här avhandlingen.  

Ett annat uttryck för ett mer majoritetsdemokratiska arbetssättet är 
som tidigare diskuterats en förändrad relation mellan politiker och 

                                                 
340 SOU 1996:169, Förnyelse av kommuner och landsting, Slutbetänkande från 
kommunala förnyelsekommittén, s. 62 
341 SOU 2001:48, Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och 
landsting, Betänkande av Kommundemokratikommittén,  s. 166 
342 Bäck, Henry, 2000, s. 88 
343 SOU 1996:169, s. 31 och SOU 2001:48, s. 140 
344 Karlsson, David, 2004, Borgmästardemokrati – svenska kommuner mellan 
kvasiparlamentarism och kryptopresidentialism, Bidrag till 13:e Nordiska 
kommunforskarkonferensen i Oslo 2004, Förvaltningshögskolan, Göteborgs 
universitet, s. 10-13 
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tjänstemän och att tjänstemännen politiserats eller att gränsen mellan 
majoritetspolitikerna och de högre tjänstemännen har blivit mer otydlig. 
Någon systematiskt studie av denna relation har, mig veterligen, inte gjorts. 
Statsvetaren P O Norell, som under lång tid studerat kommunala 
administratörer och relationen mellan dessa och politikerna, gör dock år 
2004 bedömningen att de ledande politikerna idag har en högre profil i 
förhållande till topp tjänstemännen än för 20 år sedan. Politikerna har i 
större utsträckning tagit den politiska ledningen enligt Norell.345  

En delvis liknade bild ges i en underökning av fackförbundet SKTF. I en 
enkätundersökning uppgav flertalet tjänstemän att handlingsutrymmet 
minskat under hela 90-talet. Delvis beror detta på det ekonomiska klimatet 
men tjänstemännen uppger även mer politiska skäl.  I det kärvare klimatet 
väljer många chefer, enligt rapporten, att enbart agera som förvaltare. Att 
driva politiskt färgade mål är riskabelt eftersom man då kan riskera att 
förlora jobbet vid nästa maktskifte.346 Studierna visar alltså inte att tjänste-
männen nödvändigtvis partipolitiseras men det visar att tjänstemännens 
ställning har blivit mer känslig för partipolitiska överväganden.  

Sammantaget finns det alltså flera indikationer på en majoritets-
demokratisk utveckling i Sveriges kommuner under den senaste 20-års 
perioden. Om man, som ovan, antar att partipolitiseringen under 1960 och 
1970-talen har starka drag av majoritetsdemokrati så kan man därför dra 
slutsatsen att den partipolitisering som kommunforskargruppen hävdade 
präglade utvecklingen då ytterligare har förstärkts under 1980- och 1990-
talet. 

Det är dock troligt att partipolitiseringen, trots kontinuiteten, delvis har 
ändrat karaktär. Detta hänger samman med partiernas minskade 
medlemsantal. Partierna går från att vara breda, mer eller mindre, 
folkrörelsebaserade organisationer till att bli organisationer som är mer att 
betrakta som s k väljar- eller kampanjpartier.347 Vid 1980-talets början var 
fortfarande partiväsendet relativt starkt med många aktiva partimedlemmar. 
Därefter har partiernas medlemstal minskat kraftigt. I många kommuner 
består antagligen partierna ofta av samma personer som de som innehar 
förtroendeuppdragen i kommunen.  

                                                 
345 Norell, PO, 2004, Local Leadership in Sweden: A Contextual Approach to a 
Complex Issue, Karlstad University. Paper to be presented at the “XIII Nordiske 
Kommunalforskerkonferensen” 26-28 November 2004 
346 SKTF Rapport 6/00, Vem leder vem? Rapport om situationen i kommuner och 
landsting sett ur politikers, förvaltningschefers och personalens perspektiv. 
September 2000. 
347 För en beskrivning av partiväsendets förändring se Demokratirådets rapport, 
2000, Demokrati utan partier?, SNS förlag, Stockholm. Se även Gidlund, Gullan & 
Möller, Tommy, 1999, Demokratins trotjänare – lokalt partiarbete förr och nu, SOU 
1999:130 
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Partipolitiseringen har därför troligen ändrat karaktär. Från ett läge där 
beslutfattandet förankrades i de lokala partiorganisationerna till ett där 
besluten samordnas inom en relativt liten skara partiaktiva som alla är 
aktiva i kommunens beslutsfattande organ. Det finns alltså skäl att tro att 
partipolitiseringen med tiden fått en mer elitistisk prägel. Det understryker i 
så fall även tolkningen av det majoritetdemokratiska arbetssättet som 
präglat mer av konkurrensdemokrati än av klassisk partidemokrati.   
 
Vad förklarar utvecklingen? 
 
Vad är det då som förklarar utvecklingen mot majoritetsdemokrati, 
partipolitisering och en ökad grad av professionaliseringen. I Strömbergs och 
Westerståhls sammanfattning förs inga ingående resonemang detta men när 
det gäller professionaliseringen så pekar de på partipolitiseringen, 
verksamhetsexpansionen och kommunsammanläggningarna som bakom-
liggande faktorer. Utvecklingen knyts, rent allmänt till samhällsutvecklingen 
under efterkrigstiden och då särskilt urbaniseringen och service-
expansionen. Lösningen på de strukturproblem samhällsutvecklingen 
medförde blev, efterkrigstidens kommunsammanläggningar.348 Att verksam-
hetsexpansionen haft betydelse övergången från en lekmanna- till 
tjänstemannaförvaltning, framstår i det närmaste som självklart. När det 
gäller orsakerna till partipolitiseringen är dock Strömberg och Westerståhl 
mer fåordiga. Den huvudsakliga orsaken tycks vara det som nämndes i 
kapitel 3, nämligen att partierna i de nya större kommunerna skulle fungera 
som en länk mellan medborgarna och kommunen.  

Om det är så att professionaliseringen och partipolitiseringen fortsatt 
under 1980- och 1990-talen så kan man fråga vad det i så fall beror på. Till 
skillnad från tidigare decennier kan inte utvecklingen på ett enkelt sätt 
knytas till verksamhetsexpansion eller sammanläggningspolitiken. Person-
ligen tror jag man kan betrakta utvecklingen under hela efterkrigstiden som 
en trög process där kommunerna övergått från en traditionellt, mer 
samförståndsinriktad politiskt system, till ett mer professionellt och 
majoritetsdemokratiskt och därmed partipolitiserat system. Utvecklingen har 
drivits fram av verksamhetsexpansionen och kommunsammanläggningarna 
men p g a  inneboende trögheter i systemet så sker inte alla förändringar 
momentant utan med viss tidsfördröjning. Utvecklingen under 1980- och 
1990-talen kan därför betraktas som en kvardröjande process där det 
politiska systemet anpassas till de nya förutsättningarna. Reformverksam-
heten kan betraktas både som ett uttryck för och som en katalysator för 
förändringen. 

En sådan tolkning pekar också på kopplingen mellan professiona-
lisering och partipolitiseringen. Strömberg och Westerståhl betraktar dem 
                                                 
348 Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen (red) 1983, s. 282-283 



 176

som sagt som två parallella utvecklingstendenser men kopplingen mellan 
dem utreds inte närmare. Här tror jag resultatet från denna avhandling kan 
vara till hjälp för att förstå utvecklingen. Som visades verkar det finnas ett 
samband mellan å ena sidan reformverksamheten och de förändrade 
styrsätten och å andra sidan utvecklingen mot ett mer majoritets-
demokratiskt arbetssätt. Omtolkat i den kommunaldemokratiska forsknings-
gruppens terminologi kan det tolkas som att professionaliseringen leder till 
eller bidrar till partipolitisering av kommunerna. Detta står också väl i 
överensstämmelse med Marika Sannes sammankoppling av fritidspolitikerns 
lekmannaställning med en ideologi som betonar samförstånd och strävan 
efter konsensus. 
 
Präglas kommunalpolitiken idag av samförstånd eller av konflikt? 
 
Om ovanstående tolkning är riktig så präglas utvecklingen under 
efterkrigstiden av ett stort mått av kontinuitet. Politiken har med tiden blivit 
allt mer majoritetsdemokratisk och den partipolitisering som kommunal 
demokratiska forskningsgruppen konstaterade under 1960- och 1970-talen 
har fortsatt under 1980- och 1990-talet. Ett problem återstår dock att lösa. 
Om det är så att utvecklingen går i riktning mot ett mer majoritetsorienterat 
arbetssätt eller partipolitiserad kommunalpolitik varför uppfattas den 
kommunala politiken fortfarande ofta som präglad av ett stort mått av 
samförstånd?  

Jag tror detta beror på flera olika saker. En viktig orsak är antagligen 
att utvecklingen i olika typer av kommuner skiljer sig åt. I många mindre 
kommuner och i många kommunala nämnder lever antagligen ett mer 
samförståndorienterat arbetssätt kvar. I kommuner som drabbats av stora 
ekonomiska problem, stor utflyttning eller andra problem som på något sätt 
hotar kommunen eller samhällets framtid kan kraven på samförstånd eller 
nedtonad partipolitik vara starkt. 1990-talets ekonomiska kris hade 
antagligen en sådan effekt i många kommuner, liksom det hade i 
rikspolitiken.  

I vissa kommuner kan det också vara så att den mer konfliktorienterade 
och partipolitiserade arbetssättet endast berör den utåtriktade politiken och 
inte det interna arbetet. En sådan hypotes har framförts av Stig Montin m.fl. 
Partipolitiseringen har enligt Montin m.fl. inneburit att den politiska 
debatten blivit mer ideologisk men att viljan till kompromisser och 
samförstånd framträder i ett senare skede.349  Om jag förstår dem rätt så 
menar de att den utåtriktade politiken i media och i fullmäktige blivit mer 

                                                 
349 Stig Montin uttrycker en sådan uppfattning i boken Moderna kommuner, 2002, 
s. 81 och hänvisar till  Granberg/Montin/Mörck, 2000, Prioritieringspolitik och 
prioriteringspraktik i ett antal svenska kommuner, Novemus, Örebro universitet.  
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konfliktorienterad medan det interna arbetet i nämnder och i styrelse 
förblivit mer samförståndsinriktad.  

Att politiken i nämnderna, i allmänhet, är mer samförståndsorienterad 
än den i fullmäktige är rimligt att tro. Det är också ett mönster som 
framträder i de kommuner som studerats i den här avhandlingen. Frågan är 
dock om det inte finns en gräns för hur långt en partipolitisering eller 
majoritetsdemokratisk utveckling kan gå i en kommun utan att den 
påverkar hela den kommunala organisationen inklusive nämnderna. Det 
hänger samman med att en viktig del av en sådan utveckling är att den 
politiska samordningen både inom och mellan partierna blir tydligare. En 
sådan samordning gör det svårt för nämnderna att kraftigt avvika från den 
det politiska arbetet i fullmäktige och i styrelsen.  Henry Bäck kommer i en 
studie av Stockholm och Göteborg fram till en liknande bild av 
partipolitiseringen. Den besår enligt Bäck främst av en strukturering av 
beslutsfattandet där partierna kräver lojalitet av medlemmarna. 350   

Ett annat skäl till den oklara bilden kan vara att man förväxlar de 
samförståndsorienterade föreställningarna och idealen som finns om 
kommunalpolitik med dess praktik. Att det finns en ideologi som präglas av 
en strävan efter samförstånd innebär inte att ideologin nödvändigtvis präglar 
det politiska arbetet eller beteendet. Att politikerna anser att man bör sträva 
efter samförstånd innebär inte att de faktiskt gör det. Tvärtom kan en sådan 
normativ uppfattning bero på att man uppfattar att politiken präglas av 
alltför mycket konflikter och partipolitik.351  

Den bild som Marika Sanne tecknar i sin avhandling av den 
samförståndsorienterade fritidspolitikerideologin behöver därför inte stå i 
strid med den utveckling som påvisats i den här avhandlingen. Sanne för 
dock ett resonemang i sin avhandling om relationen mellan ideologi och 
praktik där hon försiktigt hävdar att ideologin också har praktiska 
konsekvenser. I hennes intervjuundersökning framkommer att de 
förtroendevalda i större eller mindre utsträckning ägnar sig åt de aktiviteter 
som ideologin föreskriver, dvs åt aktiviteter som har en samförstånds-
orienterad prägel, t ex att diskutera, argumentera för sina ståndpunkter och 
att legitimera sin maktutövningen mm. Det skulle tala för att ideologin inte 
                                                 
350 Bäck, Henry, 2003, The Partified City – Elite Political Culture in Sweden´s Two 
Biggest Cities, Working Papers 2003:6, School of Public Administration, Göteborg 
university.  Det är dock möjligt att de kommuner som ingår i Bäcks studie och som 
studerats i denna avhandling inte är helt representativa. Det är möjligt att de ligger 
i framkant av utvecklingen och att partipolitiseringen och den 
majoritetsdemokratiska utvecklingen i många andra kommuner inskränker sig till 
det mer utåtriktade politiska arbetet. 
351 Henry Bäck påstår t ex i studien av Göteborg och Stockholm att trots den tydliga 
partipolitiseringen så präglas relationerna mellan partierna inte av konflikt utan av 
en strävan efter samförstånd. Bäck bygger detta på en enkätfråga där 
partiföreträdare fått svara på om de anser att politikern bör sträva efter 
samförstånd. 
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bara är något som präglar den politiska retoriken utan även påverkar den 
politiska praktiken. Samtidigt skriver Sanne att den huvudsakliga 
diskussionen förs inom partiernas ramar och att många uppfattar att 
blockövergripande diskussion tillhör undantagen.352 Den konsensus-
orienterade ideologin verkar alltså inte prägla relationerna mellan partierna 
och därmed inte kommunalpolitiken i dess helhet.     

Ytterligare ett skäl till den lite motsägelsefulla bilden av kommunal-
politiken hänger samman med att man inte tydligt skiljer mellan olika former 
av konflikt och samförstånd. Som nämndes i kapitel 3 så kan man göra en 
distinktion mellan konflikt och samförstånd som ett politiskt beteende 
respektive som grad av åsikts- eller intresseskillnad. Det är fullt möjligt att 
den majoritetsdemokratiska och partipolitiserade utveckling är förenlig med 
att konflikterna betraktade som åsikts- eller intresseskillnader är små. Som 
jag nämnde tidigare verkar utvecklingen i de studerade kommunerna ha 
något mer drag av konkurrensdemokrati än av klassisk partidemokrati, dvs 
den majoritetsdemokratiska utvecklingen kan inte entydigt  kopplas till 
större åsiktsskillnader mellan de politiska partierna.  

För att ytterligare komplicera bilden kan man som nämndes i kapitel 3 
även göra en distinktion mellan åsikts- och intresseskillnader i politiken 
Åsiktsskillnaderna avser då skillnaden mellan de politiska program som 
partierna driver i kommunen. Intresseskillnader är istället mer grundläggan-
de skillnader som inte alltid tar sig uttrycks i partiernas program eller 
budgetalternativ. Det är rimligt att anta att även om åsiktsskillnaderna är 
små, t ex beroende på en intensiv partipolitisk konkurrens som tvingar in 
partierna mot det politiska mittfältet, så behöver inte intresseskillnaderna 
nödvändigtvis vara små.  

Statsvetaren David Karlsson har i studie av kommunala kulturpolitiker 
hävdat att föreställningen att kommunalpolitik kännetecknas av små 
åsiktsskillnader är en chimär, att det finns större åsiktsskillnader än vad 
som ofta antas.353 Karlsson visar genom en politikerenkät att det finns 
betydande ideologiska skillnader mellan partiföreträdare inom 
kulturpolitikens område. Jag tror Karlssons studie kan tolkas som en studie 
mer av intresseskillnader och mindre av åsiktsskillnader (så som jag 
definierat dem här). Det verkar rimligt att tro att enkätsvaren fångar relativt 
grundläggande intresseskillnader som finns bland de förtroendevalda. Det 
betyder dock inte att dessa intresseskillnader avspeglas i de åsikter eller den 
politik som partierna lägger fram i partiprogram och i budgetalternativ.   

Sammanfattningsvis är det rimligt att tro att politiska beteendet eller 
arbetet, i linje med den allmänna majoritetsdemokratiska utvecklingen, blivit 
mer konfliktfylld. Detta är dock förenligt med att åsiktsskillnaderna eller de 

                                                 
352 Sanne, 2001, s. 224 
353 Karlsson, David, 2003, En chimär av endräkt - Ideologiska dimensioner i 
kommunal kulturpolitik, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 
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partipolitiska skillnaderna mellan de politiska aktörerna inte förändrats eller 
till och med minskat. Om åsiktsskillnaderna minskat behöver det i sin tur 
inte innebära att de mer grundläggande intresseskillnaderna i politiken har 
påverkats eller förändrats.  
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13 Är utvecklingen önskvärd? 
 
Är utvecklingen i riktning mot ett mer professionaliserat och majoritets-
orienterat politiskt arbetssätt önskvärd eller inte? Vilka praktiska slutsatser 
bör vi dra av undersökningens resultat och de mer generella utvecklings-
mönstren som kan skönjas i Sveriges kommuner? Som vanligt när man 
ställer sådana frågor så är svaret avhängigt av vilka grundläggande 
demokratiska uppfattningar och andra utgångspunkter vi har.  

Jag skall nedan diskutera den demokratiska utvecklingen utifrån ett 
samförstånds- och majoritetsdemokratiskt perspektiv. Som framgick i 
kapitel 3 så innehåller de två demokratimodellerna flera olika demokratiska 
positioner som benämndes kompromiss-, konsensus-, konkurrens- och 
klassisk partidemokrati. Dessutom finns det tydliga beröringspunkter mellan 
dessa positioner och i demokratiteorin vanliga positioner som deltagar-, 
samtals- och valdemokrati. Jag skall därför nedan diskutera utveckling 
utifrån några av dessa perspektiv och modeller och foga in några mer eller 
mindre aktuella diskussioner, bland annat den officiella demokratipolitiken 
och frågan om kommunal parlamentarism. 
 

13.1 Förändringarna utifrån ett samförståndsdemokratiskt och 
deltagardemokratiskt perspektiv 
 
Det är tydligt att både professionaliseringen och den majoritetsdemokratiska 
utvecklingen är mest besvärande för dem som är anhängare av den 
traditionella, mer samförståndsdemokratiska, modellen. 
Majoritetsdemokratins betoning av partipolitik och politisk konfrontation 
kan utifrån detta perspektiv uppfattas som ett tomt skådespel där 
partipolitisk retorik går före sakpolitisk substans. Utvecklingen är särskilt 
negativt utifrån en traditionellt konsensus- eller samtalsdemokratisk 
utgångspunkt. Utifrån dessa synvinklar förhindrar den starka 
partipolitiseringen ett mer förutsättningslöst sökande efter det bästa 
lösningarna eller det allmänna bästa. Som stöd för sin kritik kan 
samförståndsdemokrater även åberopa att många människor verkar föredra 
en mer samförståndsorienterad politik. Demokratinstitutet i Sundsvall 
ställde t ex i en enkät riktad till medborgare, journalister och politiker frågan 
om det förekom för mycket konflikter i politiken. En majoritet inom alla 
grupper ansåg att så var fallet.354 

Utvecklingen kan också kritiseras utifrån ett deltagardemokratiskt 
perspektiv. Som jag nämnde i kapitel tre så finns det tydliga berörings-

                                                 
354 Strömbäck Jesper, 2001, ”Samarbetsdemokrati eller majoritetsdemokrati” s. 33 i 
Hvitfelt , Håkan & Karvonen Lauri (red), Demokratins konflikter, Demokratiinstitutet 
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punkter mellan den samförståndsdemokratiska modellen och det som i 
demokratiteorin brukar benämnas som deltagardemokrati. Deltagar-
demokratin innehåller ofta ett tydligt anti-elitiskt drag som gör att den inte 
är förenlig med mer majoritetsdemokratiska och då särskilt konkurrens-
demokratiska modeller.  

En form av deltagande är sådant som sker i form av förtroendeuppdrag. 
Marika Sanne har t ex argumenterat för att fritidspolitikers engagemang som 
förtroendevalda måste betraktas som en viktig form av medborgerligt 
deltagande. Enligt Sanne uppfattar sig många fritidspolitiker sig som en 
form av gränsvarelser mellan medborgarna och det formella politiska 
systemet.355 Sanne menar att den kommunaldemokratiska forsknings-
gruppens undersökningar under 1960- och 1970-talen underskattade denna 
form av politiskt deltagande. I och med detta underskattade forsknings-
gruppen även de negativa konsekvenserna av att antalet förtroendeuppdrag 
minskade kraftigt som en följd av de stora kommunsammanläggningarna.356 

Betraktat utifrån en fritidspolitikers synvinkel är det tydligt att 
utvecklingen under 1980- och 1990-talet varit negativ. Minskningen av 
fritidspolitikernas inflytande har uppmärksammats och kritiserats av ett 
flertal utredningar och kommittéer.357 Antalet förtroendeuppdrag har också 
minskat sedan 1980-talets början.358  

En stark partipolitisering och majoritetsdemokratisk utveckling är 
sannolikt också negativ utifrån en fritidspolitikers synvinkel. Majoritets-
demokratin innebär ju att det sker en inre samordning som torde medföra 
att frihetsgraden för den enskilda förtroendevalde, särskilt på nämndsnivå 
minskar. En indikation på att den majoritetsdemokratiska utvecklingen är 
negativ utifrån ett sådant deltagande perspektiv är den undersökning som 
Kommundemokratikommittén lät göra av skälen till varför förtroendevalda 
lämnade sina uppdrag i förtid. De viktigaste skälen var privata, främst 
omständigheter kopplade till förvärvsarbetet eller att den förtroendevalde 
flyttade från kommunen. Men många av de förtroendevalda anger också 
politiska skäl som kan knytas till ett missnöje med en mer majoritets-
orienterad eller partipolitiserat arbetssätt. 19 % uppgav att det var för 
mycket partipolitik och för lite sakdiskussion. Lika många ansåg att 
nämnden ofta blev överspelad av andra kommunala organ/befattnings-
havare. 15 % ansåg att fullmäktige på motsvarande sätt blev överspelad.359  

 
 
 

                                                 
355 Sanne, 2001, s. 139-152 
356 Sanne, 2001, s. 166-172 
357 SOU 1996:169, s. 136-138, SOU 2001:48, s. 166-168) 
358 Se t ex Montin, 2002, s. 83 
359 SOU 2001:48, s. 152-157 
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Regeringens och den officiella demokratipolitiken 
 
Den officiella politik som uttrycks i propositioner och offentliga utredningar 
kan inte betecknas som uttryckligen samförståndsdemokratisk. Däremot 
finns det tendenser till att betrakta kommunalpolitik som annorlunda än 
den nationella politiken och då ofta, underförstått, mer samförstånds-
präglad.  

Ett exempel är synen på kommunala nyval. Enligt nuvarande 
bestämmelser är det inte möjligt att ordna nyval i en kommun. 
Konstitutionsutskottet har vid ett flertal tillfällen svarat på motioner om att 
en sådan möjlighet införs. Utskottet har avvisat kraven och i svaren hänvisat 
till principen om samlingstyre. Kommunalt nyval uppfattas som en del i ett 
parlamentariskt syrelseskick och därmed stående i motsatsställning till det 
kommunala samlingssyret.360  

Ett annat exempel är det sätt som den kommunala revisionen är 
uppbyggd i Sverige. Sverige har en relativt unik uppbyggnad av revisionen 
där förtroendevalda granskar andra förtroendevalda. Denna konstruktion 
har kritiserats för att inte ge revisionen ett tillräckligt oberoende.361 
Bestämmelsens nuvarande utformning motiveras delvis av det kommunala 
självstyret men det är tydligt att den också vilar på ett bakomliggande 
samförståndsorienterat politiskt ideal. I betänkandet av Utredningen om den 
kommunala revisionen slås det t ex fast att revisorerna inte utövar 
partipolitik. Revisorerna är enligt utredningen en del av det politiska 
systemet ”men i sitt revisionsuppdrag utövar de inte partipolitik”.362 Det är 
lite oklart om detta är ett konstaterande av fakta eller ett normativt 
påstående som utredningen gör. 

Det samförståndsdemokratiska synsättet har, som sagt, mer eller 
mindre tydliga kopplingar till deltagardemokratiska och samtalsdemo-
kratiska utgångspunkter. Många av de senaste årtiondenas statliga 
utredningar har slagit vakt om det traditionella fritidspolitikeridealet eller 
haft allmänt deltagardemokratiska eller samtalsdemokratiska utgångs-
punkter. Den kommunala förnyelsekommittén tog t ex  tydligt ställning för 
fritidspolitikeridealet.363 Den stora demokratiutredningen ledd av Bengt 
Göransson anslöt sig uttryckligen till en demokratisyn som betonade 
”deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter”.364 Samma synsätt har 

                                                 
360 Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU21 
361 En kritik som, bland annat framförts av Riksrevisionsverkets förre chef Inga-
Britt Ahlenius. 
362 SOU 2004:107, Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting, 
Betänkandet av Utredningen om den kommunala revisionen, s. 64 
363 SOU 1996:169, s. 136-138 
364 SOU 2000:1, En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. 
Slutbetänkande från Demokratiutredningen, s. 23 
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övertogs av Kommundemokratikommittén och återfinns även i regeringens 
demokratiproposition: Demokrati för det nya seklet.365  

I regeringens proposition finns flera förslag som syftar till att öka 
medborgarnas deltagande i de politiska processerna. Regeringen värnar 
också fritidspolitikerns roll. Det mest konkreta uttrycket för denna hållning 
är regeringens mål om att antalet förtroendevalda i kommuner och landsting 
skall öka med 10 000 fram till år 2010.366  För att uppnå målet föreslår 
regeringen i linje med kommundemokratikommitténs förslag ett antal 
åtgärder som alla har det gemensamt att de inriktas på att undanröja hinder 
för att olika medborgargrupper skall kunna åta sig förtroendeuppdrag. Bland 
annat föreslås förändringar av möjligheterna till ledighet från 
förtroendevaldas anställningar och förbättrade ersättningsregler för t ex 
förtroendevalda med funktionshinder.367  

Regeringen är medveten om de tendenser till professionalisering av 
politiken som finns och uttrycker stark oro över att ledande politiker och 
tjänstemän ytterligare stärkt sitt inflytande på bekostnad av fritids-
politikernas inflytande. Lösningen på problemet är enligt regeringen främst 
en fråga om attityder och förhållningssätt, regeringen skriver:  

 
”Att vända nuvarande utveckling handlar bl.a. om attityder och 
förhållningssätt hos förtroendevalda på heltid och tjänstemän. De måste 
framöver släppa ifrån sig makt och ta på sig uppgiften att stödja 
fritidspolitikerna i deras arbete. Ett sätt att göra uppdragen mer meningsfulla 
kan vara att de förtroendevalda återtar en del av de uppgifter som delegerats 
till tjänstemännen, som exempelvis vissa ärenden i nämnderna.”368  

 
Som framgår av citatet så innehåller regeringens ställningstagande en 
indirekt kritik av reformverksamheten och av att delegeringen och 
decentraliseringen kan ha gått för långt.  

När det gäller partipolitiseringen eller utvecklingen mot ett mer 
majoritetsdemokratiskt arbetssätt är detta inget som i någon större 
utsträckning diskuteras vare sig i regeringens proposition eller i de olika 
demokratiutredningarna. Möjligtvis uppfattas det inte som något stort 
problem. Frågan är om inte regeringen borde uttrycka oro över denna 
utveckling. Kommundemokratikommittén visade, som sagt, att en betydande 
andel av de som hoppat av sina förtroendeuppdrag uppgav att politiken var 
alltför partipolitiserad. Skälet till att kommittén inte lyfter fram dessa skäl 

                                                 
365 SOU 2001:48, s. 75, Prop. 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet,  s. 27 
366 Prop. 2001/02:80, s. 31. Det ovansagda innebär inte att andra 
demokratiaspekter inte alls behandlas. Regeringens proposition innehåller t ex 
förslag om att förbättra insynen i privata entreprenader vilket kan motiveras utifrån 
ett ansvarsutkrävandeperspektiv. 
367 Prop. 2001/02:80, s. 83-94 
368 Prop. 2001/02:80, s. 82 
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tycks vara att de politiska skälen av avhopparna själva inte uppfattats som 
avgörande för avhoppen.369  

Regeringen riktar dock en vädjan till partierna om att i större 
utsträckning fungera som arenor för öppna möten och fria samtal. 
Regeringen och kommundemokratikommittén menar även att partierna bör 
pröva nya sätt att rekrytera förtroendevalda att t ex inte ställa krav på 
partimedlemskap.370 Frågan är dock om detta förslag är realistiskt. När det 
politiska arbetet präglas av skarp blockpolitik och krav på intern 
samordning inom partierna, som det verkar göra i många kommuner, är det 
antagligen svårt att införa rekryteringsprinciper som innebär en mer löslig 
relation mellan partierna och de förtroendevalda. 

Personligen tror jag regeringen och utredningsmyndigheterna i sina 
förslag för att öka antalet förtroendevalda i allt för stor utsträckning riktar in 
sig på utbudssidan av problematiken och försummar efterfrågessidan. 
Regeringen koncentrerar sig på att förslå åtgärder för att förbättra 
möjligheterna att rekrytera nya förtroendevalda men förslag saknas för att 
öka incitamenten att rekrytera nya förtroendevalda. I en politisk miljö som 
präglas av majoritetsdemokrati och partipolitisering är incitamenten att öka 
antalet fritidspolitiker litet. Skälet är, bland annat, att fler förtroendevalda 
snarare ökar än minskar arbetsbelastningen i politiken. Skälet är det krav 
på inre politisk samordning som är förknippad med majoritetsdemokratin. 
Kravet på samordning gör att det politiska arbetet inte underlättas av att 
många är inblandade, snarare tvärtom. Om man som regeringen vill öka 
antalet förtroendevalda tror jag därför man måste komma åt och motverka 
inte bara professionaliseringen utan även partipolitiseringen och den 
majoritetsdemokratiska utvecklingen.  

Det finns antagligen flera skäl till att regeringen inte föreslår några mer 
konkreta åtgärder för att motverka dessa tendenser. Ett är att de åtgärder 
man kan tänka sig, t ex att införa olika slags delegeringsförbud i 
kommunallagen har svagt stöd eller skulle möta mycket motstånd. Det 
skulle innebära en inskränkning i den kommunala självstyrelsen och den 
frihet att välja organisationssätt som infördes i och med den nya 
kommunallagen år 1991.371  Att man inte föreslår några åtgärder verkar 
dock även bero på att man inte uppfattar partipolitiseringen eller den 
majoritetsdemokratiska utvecklingen som problematisk utifrån ett 
deltagandeperspektiv på politik.  

                                                 
369 SOU 2001: 48, s. 157-159 
370 SOU 2001: 48, s. 157-159, Prop. 2001/02:80, s. 83 
371 I regeringens proposition hänvisas just till den kommunala självstyrelsen när 
man hävdar att det i hög grad är den lokala nivåns eget ansvar att främja en 
utveckling mot fler förtroendevalda i kommunerna. Prop. 2001/02:80, s. 81 
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De senaste undersökningarna av antalet förtroendevalda visar att 
antalet förtroendeuppdrag, trots regeringens åtgärder för att underlätta för 
människor att ta sådana, fortsätter att minska.372 
 

13.2 Förändringarna utifrån ett majoritetsdemokratiskt perspektiv 
 
Utifrån en majoritetsdemokratisk modell är konsekvenserna mer välkomna. 
Det gäller bland annat det faktum att majoritet och opposition tydligare 
signalerar de politiska alternativen och i större utsträckning skriver fram 
fullständiga politiska program. Dessa förändringar medför att medborgarnas 
möjlighet att i valrörelsen ta ställning till de politiska alternativen 
förbättrats. Utvecklingen mot en tydligare blockbildning och ökad parti-
politisk samordning är också välkommet, särskilt utifrån ett mer elit- eller 
konkurrensdemokratiskt perspektiv.  Utvecklingen innebär att det politiska 
ledarskapet blir tydligare för väljarna och oppositionen i större utsträckning 
framstår som ett alternativt ledarlag.  

Till detta resonemang måste dock ett antal reservationer fogas. För det 
första så innehåller det majoritetsdemokratiska tänkandet flera positioner. 
Utifrån den klassiska partidemokratins synvinkel är utvecklingen inte 
entydigt positiv eftersom, det som framgått inte är självklart att utvecklingen 
tydliggjort de politiska åsiktsskillnaderna och därmed de faktiska 
alternativen.   

För det andra är inte alla aspekter av utvecklingen självklart av godo. 
Majoritetsdemokratin vilar på en betoning av ansvarsutkrävandets roll i 
demokratin. Ansvarsutkrävandet förutsätter att det är tydligt vem som är 
ansvarig för ett givet beslut. Utvecklingen i kommunerna har tydliggjort 
ansvaret mellan majoritet och opposition men i relationen mellan politiker 
och de högre tjänstemännen så har det knappast blivit tydligare. 
Målstyrningen gör det knappast tydligare vem som har ansvaret för ett givet 
beslut och den i undersökningen på sina håll upplevda informalisering av 
det politiska beslutsfattandet bidrar inte heller till ett tydligare 
ansvarsutkrävande. 
 
Frågan om kommunal parlamentarism eller kommunalt majoritetsstyre 
 
Om utvecklingen går mot en allt mer utpräglat majoritetsdemokratiskt 
arbetssätt kanske detta bör få ytterligare genomslag i den kommunala 
organisationen. Ett förslag som till och från diskuterats under lång tid är att 
genomföra kommunal parlamentarism eller kommunalt majoritetsstyre.373 
                                                 
372 Mellan år 1999 och 2003 minskade antalet med ungefär 2300 till 42 200. Se 
Regeringens skrivelse 2003/04:110 Demokratipolitik, s. 33 
373 Eventuellt borde man inte tala om kommunal parlamentarism eftersom 
parlamentarism i strikt mening innebär att parlamentet är suverän att utkräva 
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Med kommunal parlamentarism avses en ordning där majoriteten ensam 
tillsätter ledamöterna i styrelsen och i nämnderna. Man kan dock tänka sig 
mindre radikala former. Det kanske vanligaste alternativet är att majoriteten 
ensam tillsätter posterna i kommunstyrelsen medan minoriteten finns 
representerad i de andra nämnderna.374  

Argumenten för mer majoritetsstyre är framförallt att det förbättrar 
förutsättningarna för ansvarsutkrävandet genom att skapa en livligare 
kommunalpolitisk debatt och skapa tydligare alternativ. Utifrån en 
samförståndsdemokratisk synvinkel skulle en sådan åtgärd riskera att 
ytterligare partipolitisera det politiska arbetet och därmed göra den politiska 
debatten mindre saklig och mindre diskussionsvänlig.375 Det kanske 
starkaste argumentet mot att förstärka det kommunala majoritetsstyret är 
dock att det skulle försämra eller försvåra oppositionens insyn i det 
kommunalpolitska arbetet. Ett utökat majoritetsstyre skulle måsta 
kompletteras med ett utskottssystem under fullmäktige som skulle riskera 
att skapa tröghet i det kommunala beslutsfattandet.376 Att införa 
parlamentariska principer i kommunpolitiken har också svagt stöd bland de 
idag aktiva politikerna i kommuner och landsting. I en enkätundersökning 
som kommunförbundet och landstingsförbundet lät göra i slutet av 1990-
talet bland förtroendevalda framkom att hela 80 % ansåg att det var ett 
ganska eller mycket dåligt förslag att: ”låta partierna i majoritet ensamma 
besätta posterna i kommunstyrelsen”. Undersökningen visar också att 
majoriteten i alla partier är negativa till förslaget men att de moderata 
ledamöterna framstår som minst negativa.377 

Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i denna debatt men jag tror att 
reformverksamhetens konsekvenser ger ytterligare argument för ett tydligare 
majoritetsstyre i kommunerna. För det första kan man hävda att 
utvecklingen mot ett alltmer konfliktorienterad och partipolitiserad politik 
gör att glappet mellan den politiska organisationen och den politiska 
praktiken blivit allt större. Dagens kommunala organisation med 
samlingsstyre i nämnder och styrelse vilar på ett historiskt samförstånds-

                                                                                                                                                         
ansvar från regeringen. Eftersom fullmäktige i kommunerna inte besitter samma 
suveränitet som riksdagen är det därför något oegentligt att tala om kommunal 
parlamentarism. Kommunala förvaltningsorgan har t ex genom lag beslutande rätt i 
frågor i som inte faller inom fullmäktiges kompetensområde. Jag kommer dock inte 
göra någon strikt åtskillnad mellan parlamentarism och majoritetsstyre. Se SOU 
1972: 32, Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre?, s. 8 
374 Se SOU 1972:32, s. 28-29, SOU 1975: 41, Kommunal demokrati. 
Huvudbetänkande från Utredningen om den kommunala demokratin, s. 148-149 
375 Se Bäck, Henry & Johansson, Folke (red), 2000, Mellan samlingsregering och 
parlamentarism – studier i genomförandet av begränsat majoritetsstyre i Stockholm, 
IKE 2000:95 
376 Se Se SOU 1972:32 Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre, s. 61 
377 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2000, Kommunpolitikern 
– Om demokratin, s. 16 
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ideal. Organisationen har dock med tiden anpassats till den partipolitisering 
som skett under efterkrigstiden. Främst genom att ordförandeposterna i allt 
större utsträckning utses av majoritetspartierna. Även om modellen visat på 
ett stort mått av flexibilitet så kan man fråga sig om utvecklingen nu har 
nått vägs ände i vissa kommuner. När professionaliseringen och 
partipolitiseringen nått ned på nämndsnivån framstår oppositionens 
medverkan i styrelser och nämnder som allt mindre meningsfull. 
Oppositionens medverkan har då endast karaktären av att ge insyn i det 
politiska arbetet utan att konstruktivt kunna bidra till den förda politiken. 

För det andra så skulle ett tydligare majoritetsstyre ytterligare kunna 
förtydliga att de högre tjänstemännen arbetar å majoritetens räkning. 
Nuvarande system skapar en oklarhet eftersom tjänstemännen förutsätts ta 
fram ett allsidigt beslutsunderlag samtidigt som de alltmer knyts till 
majoritetssidans politiker. En annan tänkbar åtgärd för att förtydliga 
tjänstemännens ställning vore att införa något slags ”spoils” system för de 
högre tjänstemännen, dvs när det blir majoritetsskifte i kommunen så byts 
även de högre tjänstemännen ut. Ett sådant system skulle behöva 
kompletteras med ett förstärkt tjänstemannastödet för oppositionssidan för 
att förbättra oppositionens insyn.  

För det tredje kan man argumentera för att de nya styrsystem som 
införts, särskilt målstyrningen passar bättre in i en styrning som bygger på 
att oppositionens representanter inte sitter med i förvaltningsorganen, dvs i 
styrelsen och i nämnderna. Som framkom i denna avhandling är det tydligt 
att målstyrningen är dåligt anpassad till oppositionens behov av att uttrycka 
konflikt och inte heller verkar ge förutsättningar för kompromisser över parti 
och blockgränser.   

Statsvetaren Janerik Gidlund har argumenterat för att målstyrningen 
utgör ett ytterligare skäl till att införa majoritetsstyre i kommunerna. 
Gidlund menar att målstyrningen för att fungera fordrar att de 
målsättningar som formuleras är konsekventa och utan interna motsägelser. 
Att oppositionen sitter med i styrelser och nämnder riskerar att försvåra en 
sådan målstyrning eftersom det riskerar att målen blir föremål för 
kompromisser som gör dem mer mångtydiga.378 Kraften i detta argument 
minskar dock om man betänker att även ett renodlat majoritetsstyre 
förutsätter kompromisser mellan koalitionens parter om inte ett parti har 
egen majoritet. Majoritetsstyre är därför ingen garanti för att konsekventa 
eller konsistenta mål formuleras.  

 
 

                                                 
378 Gidlund, Janerik, 1989, Införande av kommunalt majoritetsstyre på 1990-talet? 
Promemoria skriven på uppdrag av förtroendeuppdragsutredningen se SOU 
1989:108 Bilaga 2, s. 153 
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13.3 Ett vägval 
 
Om det är något som slagit mig under arbetet med denna avhandling så är 
det glapp som finns mellan föreställningarna om kommunalpolitik och dess 
praktik. Å ena sidan så präglas föreställningarna om kommunalpolitiken ofta 
av ett mer eller mindre starkt samförståndsorienterat och/eller deltagar-
demokratiskt ideal. Å andra sidan verkar det som att detta ideal ligger allt 
längre ifrån den faktiska praktiken. Politiken blir allt mer professionaliserad 
men även majoritetsdemokratisk och partipolitiserad.  Trots att de verkar ha 
mist sin aktualitet så verkar föreställningar om att kommunalpolitik är 
annorlunda än rikspolitiken och att partimotsättningar i grunden är 
konstlade leva kvar. Kanske kan man tala om en mycket seglivad 
kommunalromantisk ideologi. Redan 1973 skriver Hans G Andersson: 
     

”Samtidigt visar det sig att en del värderingar och föreställningar lever kvar 
långt sedan de förlorat sin aktualitet. Det finns en slags kommunalromantik 
där det alltjämnt är ”medborgarna själva” som handhar den kommunala 
verksamheten. Förtroendemännen framställs gärna som sprungna ur folket. 
Man talar om lekmän istället för om kommunalpolitiker.” 

 
På motsvarande sätt verkar föreställningar om ett kommunalt samförstånd 
leva kvar trots att de förlorat stora delar av sin aktualitet.  

Personligen tycker jag att man antingen bör försöka motverka de 
faktorer som driver på politiken i en professionaliserad och majoritets-
demokratisk riktning eller acceptera utvecklingen och i större utsträckning 
anpassa den kommunala organisationen till den. Problemet är att ingen av 
lösningarna framstår som riktigt attraktiv. Det verkar finnas en 
grundläggande målkonflikt som det är svårt att se hur den skall lösas. 

Om man å ena sidan vill motverka utvecklingen mot ett mer majoritets-
demokratiskt och professionaliserat arbetssätt så skulle en åtgärd vara att 
ompröva delar av de reformer som genomförts sedan 1980-talets början. Om 
det mer samförståndsdemokratiska och deltagardemokratiska idealen skall 
kunna realiseras i praktiken så kanske man måste återta en del av den 
beslutsmakt som delegerats till tjänstemän och till verksamheten. En möjlig 
åtgärd vore att i kommunallagen införa olika slags delegeringsförbud i den 
kommunala organisationen. Även om regeringen i försiktiga ordalag uttalar 
sig till förmån för att ta tillbaka en del av det som delegerats är mitt intryck 
att en sådan återgång i huvudsak saknar poliskt stöd.  

Att å andra sidan acceptera utvecklingen är också svårt med tanke på 
de nämnda föreställningarna om kommunalpolitiken. Majoritetsdemokratins 
betoning av valhandlingens centrala ställning i demokratin uppfattas ofta 
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som alltför elitistiskt och som stående i strid med det jämlikhetstänkande 
som präglat de svenska samhällssträvandena.379 

Om inget görs tror jag att spänningen mellan föreställningarna om 
kommunalpolitik och den kommunala praktiken kommer att fortsätta växa 
och skapa ytterligare frustration, särskilt bland fritidspolitiker. Den svenska 
modellen med många förtroendevalda riskerar att skapa en chimär som 
döljer det faktum att politikens beslutsmakt antingen koncentrerats till ett 
mindre antal förtroendevalda eller delegerats till förvaltning eller 
verksamheten. Om man inte är beredd att vidta åtgärder för att vrida 
utvecklingen i motsatt riktning tror jag det är bättre att minska antalet 
förtroendevalda och bygga upp en kommunal organisation som bättre 
överensstämmer med hur politiken faktiskt bedrivs. När alltmer av 
beslutsfattandet delegerats och politiken centraliseras eller samordnas finns 
det helt enkelt inte tillräckligt med uppgifter för de många förtroendevalda.  

Avslutningsvis vill jag säga något om målstyrningen. Liksom tidigare 
undersökningar visar denna undersökning att målstyrningen som politiskt 
styrinstrument i stor utsträckning misslyckats.380 Det politiska intresset för 
att formulera mål är, generellt sett, svagt och ambitionen att politikerna 
skall målstyra verksamheten verkar inskränka politikerrollen alltför mycket.  
När den politiska beslutsmakten delegeras utgör inte målstyrningen ett 
attraktivt alternativ för de förtroendevalda, särskilt inte för oppositionen. 
Arbetet med målstyrning och liknande styrfilosofier har pågått sedan 1980-
talets slut. De problem som förknippas med styrningsformen och som även 
framkommit i denna studie kan därför inte betecknas som övergående eller 
som ”barnsjukdomar”. Det är tydligt att målstyrning inte passar in i den 
nuvarande beslutsorganisationen där oppositionen sitter med i 
förvaltningsorganen.  

Detta innebär inte nödvändigtvis att målstyrningen bör avskaffas men 
det innebär att förhoppningen om att målstyrningen kan ersätta den 
traditionella politiska styrningen inte är realistisk. Därmed är det inte heller 
realistiskt att tro att målstyrningen kan utgöra grund för en till antalet 
ledamöter stor förtroendemannaorganisation.  

Det är dock möjligt att målstyrningen kan ha andra värden än att 
fungera som politiskt styrinstrument. Som framgått har målstyrnings-
tänkandet med tiden utvecklats och delvis inlemmats i det som brukar 
benämnas som kvalitetsarbete. Målstyrningen verkar därför delvis förändrat 
karaktär från ett centralt styrinstrument till ett verktyg för decentraliserad 
verksamhetsutveckling. 
                                                 
379 Se t ex Demokratiutredningens behandling av demokratiteorier. Den enda 
formen av valdemokrati som nämns är den elitistiska demokratiteorin. Det är 
tydligt att denna uppfattning ligger längst ifrån den demokratiuppfattning som 
utredningen bekänner sig till. SOU:2000:1 s. 21 
380 Jag har kursiverat ”politiskt” för att markera att målstyrningen inte 
nödvändigtvis är misslyckat som ett styrningsinstrument rent generellt. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Lista över intervjuade 
 
Nedan följer en lista på de som intervjuats i respektive kommun. I parentes anges 
personens politiska parti, (s) = socialdemokraterna, (m) = moderaterna, (fp) = 
folkpartiet. Några av de intervjuade är tjänstemän och följs därför av beteckningen 
(tj). Till varje person tillkommer en kort beskrivning av vilka huvudsakliga 
arbetsuppgifter och uppdrag personen haft i kommunen och ungefär hur länge 
personen har varit aktiv i kommunalpolitiken. Listan är ungefärlig och tar bara upp 
de viktigaste och mest centrala uppdragen. För många av de intervjuade skulle en 
fullständig lista över uppdrag de haft i respektive kommun kunna göras mycket 
lång. När det gäller nämndsuppdrag har jag huvudsakligen koncentrerat mig på 
uppdrag i nämnder som har anknytning till skola och barn- och äldreomsorg. Alla 
intervjuer är gjorda under tidsperioden mars till maj månad år 2004. Om det står 
att personen t ex är ordförande i en nämnd eller i en styrelse avser det de uppdrag 
personen hade våren 2004 då intervjuerna genomfördes. Informationen bygger på 
de intervjuades egna uppgifter. 
 
Nacka 
 

• Karl Axel Johansson (s) Aktiv i Nacka politiken sedan 70-talet på olika 
positioner. Bland annat i kommunstyrelsen och i områdesnämnd. 

• Erik Langby (m) Kommunstyrelsens ordförande, aktiv i Nacka politiken 
sedan 70-talet 

• Gunnel Nyman-Gräff (s) Gruppledare för socialdemokraterna i fullmäktige. 
Aktiv sedan slutet på 80-talet bland annat i barnomsorgsnämnden och 
äldrenämnden och kommunstyrelsen. 

• Stefan Saläng (fp) Kommunalråd. Aktiv i Nackapolitiken sedan mitten av 
1970-talet. Med i kommunstyrelsen sedan 1980-talet och vice ordförande 
sedan början av 1990-talet. 

• Hans Ivar Svärd (tj). Svärd har som tjänsteman arbetet med de flest 
organisationsförändringar sedan 70-talet. Arbetar idag med kommunalt 
skydd och säkerhet och krishantering 

• Eva Öhbom-Ekdahl (m). Aktiv i Nackapolitiken sedan slutet av 1980-talet. 
Ordförande för socialnämnden sedan 1998 (kolla beteckning) Gruppledare 
för moderaterna i fullmäktige sedan år 2002 och ledamot i 
kommunstyrelsen sedan 1994. 

 
 
Tyresö 
 

• Berit Assarsson (m). Kommunstyrelsens ordförande under de borgerliga 
mandatperioderna 1991-1994 och 1998 och framåt. Aktiv i Tyresö 
politiken sedan 70-talet. Aktiv i kommunstyrelsen sedan slutet av 1970-
talet. 

• Mats Fält (m), Aktiv i Tyresöpolitiken sedan 80-talet främst i skolstyrelse 
eller motsvarande nämnd och i kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande sedan 1999.  

• Jan Larsson (fp). Aktiv i Tyresöpolitiken sedan 70-talet. Vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Gruppledare i fullmäktige sedan 1994.  
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• Marie Linder (s). Aktiv sedan 1980-talet. Oppositionsråd sedan år 2000. 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 1989-1991.  

• Birgitta Lundell (tj), tjänsteman i kommunen sedan 60-talet. Chef över 
kommunstyrelsens kansli under 90-talet fram till årskiftet 2003/2004. 

• Birgitta Nådell (s). Aktiv sedan 1960-talet. Kommunstyrelsens ordförande 
på 1980-talet fram till 1991.  

 
Sundbyberg 
 

• Elaine Kristensson (s), ordförande för kommunfullmäktige. Aktiv i 
Sundbybergspolitiken sedan 1970-talet. Kommunalråd  och ordförande i 
skolstyrelsen under 1980-talet.  

• Hans Elmehed (tj), Förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen 
sedan 1999. Arbetet i Sundbybergs skolvärld sedan 1970-talet, bland 
annat som lärare och planeringschef. 

• Kerstin Ljunggren (fp), Aktiv i Sundbybergspolitiken sedan 1970-talet 
främst inom socialnämnd eller motsvarand. Är sedan mitten av 90-talet 
vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 

• Hans-Erik Malmros (m). Oppositionsråd för moderaterna. Aktiv sedan 
1980-talet. Ledamot i skolstyrelsen under 1980-talet. Idag ledamot i 
kommunstyrelsen. 

• Sune Nygren (s) Aktiv i Sundbybergspolitiken sedan 70-talet. Med i 
kommunstyrelsen sedan 1970-talet och, bland annat, ordförande i äldre 
och omsorgsnämnden (kolla beteckning)1994-2002. 

• Göran Reierstam (m), Aktiv i Sundbybergspolitiken sedan mitten av 1990-
talet. aktiv i olika nämnder sedan mitten av 90-talet, bland annat som 
ledamot i äldre och ommsorgsnämnden och  barn och ungdomsnämnden. 
Ledamot i kommunstyrelsen sedan 2002.  

 
Nynäshamn 
 

• Keith Olsson (m). Aktiv sedan 1970-talet. Har varit aktiv i socialnämnd 
eller motsvarande nämnder fram till år 2002. Tidvis aktiv i 
kommunstyrelsen.  

• Åke Pettersson (s) Vice ordförande i kommunstyrelsen på 80-talet och 
skolstyrelsens ordförande 1988-1997. Inga politiska uppdrag idag. 

• Siv Sandahl (m). Aktiv sedan 1970-talet. Oppositionsråd och aktiv i 
kommunstyrelsen mellan 1983-1998. Aktiv i vård och omsorgsnämnd eller 
motsvarande under 1990-talet. 

• Kenneth Sparr (tj) Arbetet som tjänsteman i kommunen sedan 1980-talets 
början, bland annat som chef för fritids- och kulturnämnden under 1980 
och 1990-talet. 

• Tommy Söderblom (s) Aktiv sedan 1970-talet. Kommunalråd 1978-1981. 
Ordförande i kommunstyrelsen under 1990-talet och idag 
Kommunfullmäktiges ordförande.    

• Tore Åkerbäck (s). Kommunstyrelsens ordförande. Aktiv sedan 1970-talet i 
Nynäshamnspolitiken.. Kommunfullmäktiges ordförande på 90-talet. 
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Partimaterial 
 
Nedan följer en lista över partimaterial som refereras i undersökningen. Årtal i 
parentes avser det år då dokumentet är tryckt eller skrivet. 
 
 
 
Moderata samlingspartiet i Nacka 
kommun, Kommunalpolitiskt program 
1982, Nacka behöver moderat politik,  
 
Moderata samlingspartiet i Nacka, 
Kommunalpolitiskt program 1985, 
Nacka behöver moderat politik,  
 
Moderaterna i Nacka, 
Kommunalpolitiskt program 1988 
 
Socialdemokraterna i Nacka kommun, 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
1989-1992 
 
Socialdemokraterna i Nacka kommun, 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
1989-1992 
 
Socialdemokraterna i Nacka, 1999, 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
för  
 
Nacka inför 2000-talet 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
för socialdemokraterna i Nacka.   
 

Socialdemokraterna i Nacka, Nacka 
inför 2000-talet 
 
Moderaterna i Tyresö, 
Kommunalpolitiskt program 1986-
1988 
 
Moderaterna i Tyresö, Tyresö på 90-
talet, (1992- 1994),  
 
Moderaterna: Tyresö mot år 2000 
(1994)  
 
Moderat politik i Tyresö (1998) 
 
Moderaterna i Tyresö Valprogram 
2003-2006 (2002)  
 
Socialdemokraterna i Tyresö 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
1988  
 
Socialdemokraterna i Tyresö, 
Kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 1992-1994 
(1991) 
 

Socialdemokraterna i Sundyberg,  
kommunalpoltitiskt program för 2002-
2006. (s-s) 
 
Moderaterna i Nynäshamn, 1985, 
Kommunalt handlingsprogram 1986-
88 
 
Nynäsmoderaten, nr 3, Information 
inför valet 1998 
 
Socialdemokraterna, 1994, Vad valet 
handlar om.  

 
Socialdemokraterna i Nynäshamn, 
Valprogram 1998, Trygghet Rättvisa 
Utveckling för Nynäshamn  
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn, 
Valet 2002: Tillsammans för ett 
rättvisare och bättre Nynäshamn 
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Protokoll och andra kommunala dokument 
 
Nedan följer en lista över de källor som studien av budgeten och 
budgetbehandlingen bygger på. Listan presenteras kronologisk för respektive 
kommun de studerade åren. I listen finns dels det budgetbeslut som fullmäktige 
fattat och de budgetar som formulerats med. Ibland ligger budgetarna som bilagor 
till budgetbeslutet och ibland är det separata dokument som funnits att hämta på 
kommunen. I listan framgår även bilagor till besluten. I listan avser bilagan alltid 
det närmast ovanstående fullmäktigebeslutet. Som nämndes i kapitel 6 har det 
ibland blivit ”fel” budgetdokument som studerats. Det hänger samman med att t ex 
budget för år 1984 normalt är fattat år 1983. Detta har lett till förväxlingar. I något 
fall har det inte varit möjligt att finna dokumentet från ett år och då har jag valt 
året före eller efter. I listan har även annat material från kommunerna lagts in.
 
 

 

Nacka 
 
Nacka kommun, 
Kommunfullmäktige 1984-11-27, § 
365 (Budgetbeslut) 
 
Bilaga 199/e 1984, 
Socialdemokraternas förslag till 
budget 1985 för respektive 
nämnd/styrelse i förhållande till 
det förslag den borgerliga 
majoriteten lagt den 23 oktober 
1984 
 
Nacka Kommun, 
kommunstyrelsen, 1984 Förslag till 
budget 
 
Nacka kommun, 
Kommunfullmäktige, 1990-11-26, 
§ 190 (Budgetbeslut) 
 
Bilaga till budgetbeslut 110 /g 
1990, Socialdemokraternas förslag 
till budget och inriktning av den 
ekonomiska politiken för 1991 och 
med utblick mot 1992 och 1993 
 
Budget för 1991, till 
kommunstyrelsen, 1990-11-12  
 
Nacka kommun, 
kommunfullmäktige, §279 1996-

11-25—11-27 Mål och budget 
1997-98, 
 
Bilaga  till budgetbeslut 117/j 
”Tillväxt och minskad arbetslöshet” 
Socialdemokraternas förslag till 
budget för 1997. 
 
Nacka kommun, 
kommunfullmäktige, § 234 Mål och 
budget 2002-2004, 2001-11-19 
 
Bilaga till budgetbeslut 83 /e 
Folkpartiet liberalernas alternativa 
budgetförslag 2002 
 
Bilaga budgetbeslut 83 /f Omsorg 
blir välfärd  Socialdemokraternas 
förslag till budget 2002-2004 
 
Nacka kommun, 
kommunstyrelsen, 2001-11-12, § 
177, KF bilaga 83/d 
 
Annat kommunmaterial från Nacka:  
 
The organisation of Nacka 
Municipality, 1999, Nacka 
Kommun 
 
 Nackas historia, 2000, Nacka 
kommun 
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Nacka kommun 2003 
Äldrenämndens verksamhet. ”att 
åldras i trygghet”. Äldrenämnden 
2003 
 
 
Tyresö  
 
Tyresö kommun, 
kommunfullmäktige, 1984-11-29, 
§ 121 
 
Tyresö kommun, Budget 1985 
 
Moderata samlingspartiet i Tyresö 
– 1984-11-07 (budget alternativ)  
 
Tyresö kommun, 
Kommunfullmäktige § 125, 1990-
12-12 (Budgetbeslut) 
 
Tyresö kommun, Budget 1992 
 
Tyresö kommun, 
kommunfullmäktige 1995-11-30, § 
101, Budget 1996,   
 
Moderata samlingspartiet, 
Folkpartiet liberalerna, 1996-11-
12, Budget 1997, KELP 1997-99 
 
Tyresö kommun, 
kommunfullmäktige, 2001-11-22, 
§ 107 (Budgetbeslut) 
 
Budget 2001 (Tyresö kommun, 
Kommunalfullmäktige 2000-11-23, 
§91)  
 
Socialdemokraterna i Tyresö, 
Röstförklaring, 2002-11-28 
 
Tyresö kommunfullmäktige 2001-
11-22 § 107 
 
 
 
 
 

Sundbyberg 
 
Sundbybergs kommun, 
kommunfullmäktige, 1984-11-26, 
§ 127,  
 
Kommunplan 85-89 Budget 85 
 
Sundbybergs kommun, 
kommunfullmäktige, 1990-11-26, 
§ 214  
 
Bilaga A Moderata samlingspartiets 
förslag till budget 1997,  
 
Sundbybergs stad, 1996-12-16, § 
223 (Budgetbeslut) 
 
Sundbybergs stad, 
Kommunfullmäktige, 2001-11-26, 
§ 307 (Budgetbeslut) 
 
Moderaterna i Sundbyberg, 2001, 
Bättre skola och sänkt skatt! 
Moderaternas alternativ till budget 
2002 med utblick mot 2004 
 
Sundbybergs stad, 
kommunstyrelsen 2001-11-12, 
Budget 2002 – Med barnen bygger 
vi framtiden – 
socialdemokraternas, 
Vänsterpartiets och miljöpartiets 
budgetförslag 2002 
 
Sundbybergs stad, 
kommunstyrelsen 2001-11-18, 
Budget 2002 - Nämnders och 
styrelsers verksamhetsplaner 2002 
 
Annat kommunmaterial från 
Sundbyberg: 
 
Sundbybergs stads hemsida: 
Sundbybergshistoria. Utskrift den 
7 November 2003, 
www.sundbyberg.se 
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Nynäshamn 
 
Nynäshamns kommun, 
Kommunfullmäktige 1984-11-27 § 
188 (Budgetbeslut) 
 
Nynäshamns kommun, 
Kommunstyrelsen 1984-11-14, § 
593 
 
Nynäshamns kommun, Budget 
1983 Verksamhetsplan 1984-85 
 
Nynäshamns kommun, 
Kommunfullmäktige 1990-11-27 § 
232 (Budgetbeslut) 
 

Nynäshamns kommun, VPL 90-91 
Budget 1990 
 
Nynäshamns kommun, 
Kommunalfullmäktige, 1996-11-28 
§ 193 (Budgetbeslut) 
 
Nynäshamns kommun, Budget 
1996, VPL 96-98 
 
Nynäshamns kommun, 
Kommunfullmäktige, 2001-06-19, 
§ 78 
 
Nynäshamns kommun, Mål och 
budget 2001
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Appendix 
 

Appendix 1: Nämndurvalet de studerade åren 1984-2001 i 
respektive kommun 
 

  1984 1990 1996 2001 

Nacka Skolstyrelse och 
Socialnämnd 

Skolstyrelse, 
Socialberedning381 
och 
Områdesstyrelsen 
Sicklaön 

Utbildningsnämnd, 
Barnomsorgsnämnd 
och 
Områdesnämnden 
Sicklaön 

Barnomsorgs- och 
utbildningnämnden, 
Äldrenämnd och 
Produktionsnämnd 

Tyresö Skolstyrelse och 
socialnämnd 

Skolstyrelse och 
socialnämnd 

Skolstyrelse, Barn-, 
och utbildnings-
nämnd382 och 
Socialnämnd 

Barn- och 
utbildningsnämnd 
och Socialnämnd 

Sundbyberg  Skolstyrelse och 
socialnämnd 

Skolstyrelse och 
socialnämnd 

Ungdom och 
utbildningsnämnd, 
Barnomsorgsnämnd 
och Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Gymnasienämnd, 
Barn- och 
ungdomsnämnd och 
Äldre och 
omsorgsnämnd 

Nynäshamn Skolstyrelse och 
socialnämnd 

Skolstyrelse, 
Socialnämnd och 
Hemtjänstnämnd 

Skolstyrelse, 
Socialnämnd och 
Vård- och 
omsorgsnämnd 

Barn- och 
utbildningsnämnd 
och Social 
Omsorgsnämnd 

 
 

                                                 
381 Den sociala beredningen är formellt ingen nämnd men mitt intryck är att den 
hade nämndslika uppgifter år 1990. 
382 Skolstyrelsen bytte under året namn till Barn- och utbildningsnämnden 
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Appendix 2: Intervjufrågor 
 
Som nämndes i kapitel 4 så är de intervjuer som genomförts av s.k. 
semistrukturerad typ där jag utgått från ett antal frågor men att förhållit mig 
relativt fritt till dessa. Nedan följer en lista på centrala frågeställningar i 
undersökningen. Listan är dock inte fullständig och frågorna har delvis varierat 
beroende på vem som intervjuats.  
 

• Vilka förändringar i det kommunalpolitiska arbetet uppfattar du vara det 
största under dina år i politiken? 

• Hur uppfattar du att den politiska styrningen av verksamheten utvecklats 
över tid? 

• Hur skulle du beskriva målstyrningen i din kommun? Vilka motiv 
uppfattar du varit de centrala i målstyrningsarbetet? I vilken utsträckning 
uppfattar du att målstyrningen fått genomslag i det politiska arbetet? I 
vilken utsträckning ägnar sig politikerna åt uppföljning, revision mm?  

• Hur upplever du att konfliktnivån förändrat i politiken? Upplever du att 
åsiktsskillnaderna mellan partierna (m och s) ökat minskat eller varierat? 
Agerar partierna mer eller mindre i block? Hur skulle du karakterisera 
diskussionsklimatet i kommunen?  

• Sker det en större samordning mellan nämnd och styrelse, har relationen 
mellan nämnd och styrelse förändrats 

• Upplever du att budgetarbetet förändrat karaktär? På vilket sätt? 
• Har det poliska arbetet påverkats av eventuella entreprenader, 

valfrihetsreformer mm? 
 
 

Appendix 3: Mandatfördelning och röstsplittring 
 
Utvecklingen av mandatfördelningen och röstsplittring för alla riksdagspartier från 
valet 1982 och framåt presenteras på de följande sidorna. När det gäller 
röstsplittringen framgår dels röstsplittringen i antal röster och dels som kvot. 
Skillnaden eller kvoten är beräknad så att ett positivt antal röster eller en röstkvot 
större än 1 innebär en positiv röstsplittring för partiet i kommunvalet. Ett negativt 
röstetal eller kvot lägre än 1 innebär en negativ röstsplittring för partiet i 
kommunvalet. På sista sidan framgår den genomsnittliga siffran för respektive parti 
i riket, dvs den genomsnittliga röstsplittringen som partiet har i kommunalvalen 
relativt riksdagsvalet.     
 



 205

 

Nacka   M Fp C Kd S V Mp Nyd Övr Totalt
Anmärkning 

1982 Antal mandat i fullmäktige 23 4 5 0 23 4 2   0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 0,98 1,04 1,02 1,29 1,1 1,06 1,4   2,65 1,06
 

  Röstsplittring (antalet röster) -260 94 69 75 1285 147 326   310 2043
  

1985 Antal mandat i fullmäktige 22 9 3 0 21 4 2   0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 1,07 0,87 1,14   1,05 1,03 2,23   1,15 1,05
 

  Röstsplittring (antalet röster) 878 -835 195   560 62 701   80 1724
  

1988 Antal mandat i fullmäktige 22 9 3 0 18 4 4   0 60
  

 Röstsplittring (kvot) 1,11 0,9 1,15 0,84 1,07 0,97 0,97   1,28 1,04
 

 Röstsplittring (antalet röster) 1268 -604 226 -81 741 -76 -69  124 1530
 

1991 Antal mandat i fullmäktige 23 8 2 2 18 3 2 3 0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 1,06 0,97 1,28 0,8 1,09 1,2 0,98 0,63 4,84 1,04
 

 Röstsplittring (antalet röster) 901 -144 296 -334 914 332 -38 -1102 660 1487
 

1994 Antal mandat i fullmäktige 25 6 2 0 20 4 4 0 0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 1,06 0,91 1,31 0,61 1,03 1,02 1,32 1,01 1,19 1,04
 

  Röstsplittring (antalet röster) 930 -406 401 -503 343 40 678 6 99 1591
  

1998 Antal mandat i fullmäktige 26 5 0 4 18 5 3   0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 1,06 1,07 1,07 0,68 1,13 0,88 1,11   1,21 1,03
 

 Röstsplittring (antalet röster) 986 210 55 -1337 1376 -450 200  149 1191
 

2002 Antal mandat i fullmäktige 23 10 0 4 16 4 4   0 61
  

 Röstsplittring (kvot) 1,37 0,75 0,74 0,69 1,02 0,95 1,05   0,74 1,02
 

  Röstsplittring (antalet röster) 4501 -1788 -189 -1072 221 -128 129   -206 898
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Nynäshamn   M Fp C Kd S V Mp Nyd Övr Totalt
Anmärkning 

1982 Antal mandat i fullmäktige 8 2 5 0 25 3 2   0 45
  

 Röstsplittring (kvot) 0,94 1,04 1,02 1,07 0,99 0,96 1,95   0,39 1,01
 

 Röstsplittring (antalet röster) -171 22 25 12 -16 -41 353  -20 164
 

1985 Antal mandat i fullmäktige 8 4 3 0 20 4 6   0 45
  

 Röstsplittring (kvot) 0,93 0,67 0,87   0,88 1,29 4,53   0,32 1,01
 

 Röstsplittring (antalet röster) -178 -564 -139  -866 270 1485  -23 163
 

1988 Antal mandat i fullmäktige 7 4 4 1 19 4 6   0 45
  

 Röstsplittring (kvot) 0,99 0,8 1,08 0,95 0,93 1,12 1,85   0,51 1,01
 

 Röstsplittring (antalet röster) -14 -313 80 -13 -490 127 806  -19 164
 

1991 Antal mandat i fullmäktige 11 3 3 1 17 3 3 3 1 45

 Röstsplittring (kvot) 1,12 0,86 1,27 0,67 0,9 1,33 1,54 0,79 2,15 1,01

 Röstsplittring (antalet röster) 377 -172 213 -200 -572 243 298 -232 166 121

Pensionärspartiet: 1 
mandat 

1994 Antal mandat i fullmäktige 10 2 3 1 21 3 4 1 0 45
  

 Röstsplittring (kvot) 1,05 0,85 1,22 0,71 0,94 1,03 1,29 1,15 3,36 1,01
 

 Röstsplittring (antalet röster) 149 -135 151 -113 -393 34 256 32 172 155
 

1998 Antal mandat i fullmäktige 12 2 3 3 16 5 3   1 45

 Röstsplittring (kvot) 1,08 1,13 1,78 0,64 0,94 0,87 1,22   2,19 1,01

 Röstsplittring (antalet röster) 299 70 341 -537 -327 -238 142  329 80

Pensionärspartiet: 1 
mandat mandat 

2002 Antal mandat i fullmäktige 8 5 2 3 18 4 2   3 45

 Röstsplittring (kvot) 1,07 0,8 1,41 0,74 0,93 1,04 1,12   3,02 1

  Röstsplittring (antalet röster) 162 -367 207 -318 -402 46 82   650 62

Pensionärspartiet: 2 
mandat, Sverige 
demokraterna: 1 
mandat 
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Sundbyberg   M Fp C Kd S V Mp Nyd Övr Totalt
Ammärkning 

1982 Antal mandat i fullmäktige 9 2 3 0 22 4 1   0 41
  

 Röstsplittring (kvot) 0,99 1,06 0,95 1,02 1,07 1,01 1,12   2,04 1,04
 

 Röstsplittring (antalet röster) -45 59 -70 3 609 13 36  49 654
 

1985 Antal mandat i fullmäktige 9 6 2 0 19 4 1   0 41
  

 Röstsplittring (kvot) 1,01 1,02 1,12   1,01 1,1 1,79   1,05 1,04
 

 Röstsplittring (antalet röster) 53 48 77  78 159 225  9 677
 

1988 Antal mandat i fullmäktige 11 8 2 0 23 4 3   0 51
  

 Röstsplittring (kvot) 1,09 1,04 0,98 0,48 1,04 0,97 1,03   1,07 1,03
 

 Röstsplittring (antalet röster) 356 105 -14 -156 376 -52 37  15 667
 

1991 Antal mandat i fullmäktige 13 6 2 2 20 4 2 0 0 49
  

 Röstsplittring (kvot) 1,05 1,17 1,15 0,81 1,1 1,08 0,92 0,55 1,42 0
 

 Röstsplittring (antalet röster) 229 356 84 -160 709 112 -60 -639 59 -93
 

1994 Antal mandat i fullmäktige 13 6 2 0 24 4 2 0 0 51
  

 Röstsplittring (kvot) 1,01 1,28 1,01 0,71 1,02 1,02 1,03 1,04 1,14 1,04
 

 Röstsplittring (antalet röster) 38 448 3 -127 201 36 25 12 45 681
 

1998 Antal mandat i fullmäktige 16 4 0 3 19 6 3   0 51
  

 Röstsplittring (kvot) 1,06 1,29 1,43 0,68 1,05 0,93 1,13   0,66 1,02
 

 Röstsplittring (antalet röster) 321 342 140 -499 296 -154 96  -196 347
 

2002 Antal mandat i fullmäktige 14 8 0 3 19 5 2   0 51
  

 Röstsplittring (kvot) 1,33 0,89 0,92 0,91 0,99 1,01 0,81   0,68 1,02
 

  Röstsplittring (antalet röster) 1268 -361 -31 -121 -59 22 -217   -163 338
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Tyresö   M Fp C Kd S V Mp Nyd Övr Totalt
Ammärkning 

1982 Antal mandat i fullmäktige 14 2 4 0 20 3 2   0 45
  

 Röstsplittring (kvot) 0,94 0,89 1 1,11 1,22 0,88 1,56   1,02 1,06
 

 Röstsplittring (antalet röster) -319 -114 3 15 1511 -181 132  1 1148
 

1985 Antal mandat i fullmäktige 12 5 2 0 18 3 2   3 45

 Röstsplittring (kvot) 0,95 0,74 0,84   1,09 0,89 1,81   12,9 1,06

 Röstsplittring (antalet röster) -306 -871 -130  692 -152 311  1302 1059

Kommunala 
rättspartiet: 3 mandat

1988 Antal mandat i fullmäktige 13 7 3 0 20 3 3   2 51

 Röstsplittring (kvot) 1,01 0,84 0,97 0,77 1,1 0,81 0,92   9,95 1,05

 Röstsplittring (antalet röster) 30 -533 -29 -83 764 -281 -94  1163 942

Kommunala 
rättspartiet: 2 mandat

1991 Antal mandat i fullmäktige 17 5 2 1 18 2 2 2 2 51

 Röstsplittring (kvot) 1,02 0,84 1,3 0,73 1,19 0,9 0,93 0,47 11,9 1,04

 Röstsplittring (antalet röster) 138 -383 207 -266 1182 -106 -61 -893 1066 884

Kommunala 
rättspartiet: 2 mandat

1994 Antal mandat i fullmäktige 17 4 1 0 22 3 2 0 2 51

 Röstsplittring (kvot) 1,02 0,92 1,07 0,61 1,08 0,84 0,96 0,98 5,11 1,05

 Röstsplittring (antalet röster) 164 -157 49 -271 682 -201 -27 -6 765 998

Kommunala 
rättspartiet: 2 mandat

1998 Antal mandat i fullmäktige 18 4 1 2 18 4 3   1 51

 Röstsplittring (kvot) 1,04 1,15 1,63 0,56 1,12 0,77 1,06   2,19 1,4

 Röstsplittring (antalet röster) 322 187 246 -962 861 -456 63  520 781

Kommunala 
rättspartiet: 1 mandat

2002 Antal mandat i fullmäktige 16 7 1 2 19 4 2   0 51
  

 Röstsplittring (kvot) 1,34 0,78 1,35 0,65 1,06 0,86 0,89   1,66 1,03
 

  Röstsplittring (antalet röster) 1636 -905 154 -613 445 -227 -116   382 757
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Hela riket   M Fp C Kd S V Mp Nyd Övr Totalt
Anmärkning 

1982 Röstsplittring (kvot) 0,93 1,02 1,01 1,31 1,01 0,98 1  7,56 1,02
 

1985 Röstsplittring (kvot) 0,98 0,88 0,97   0,97 1,01 1,7   4,45 1,01
 

1988 Röstsplittring (kvot) 1 0,94 1,12 0,96 0,97 0,95 1,02  3,91 1,01
 

1991 Röstsplittring (kvot) 1,02 1,06 1,33 0,81 0,98 1,08 1,08 0,51 2,9 1,01
 

1994 Röstsplittring (kvot) 0,91 0,97 1,33 0,8 0,97 0,99 1,07 0,91 3,7 1,01
 

1998 Röstsplittring (kvot) 0,98 1,28 1,6 0,68 0,97 0,85 1,07   2,07 1
 

2002 Röstsplittring (kvot) 1,15 0,86 1,39 0,78 0,94 0,98 0,92  1,74 1
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