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Abstract 

This is a study of democracy on the local level. It’s a comparison between the 
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based on most similar design. The question is if the structure of the political 
organisation affects the quality of democracy, with focus on the reorganisaton in 
Mörbylånga and the quality of the political process. The study is based on 
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analysing if the reorganisation takes the municipality further away or closer to 
democratic ideals and find that at least it has not increased the democracy, yet. 
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2 Kommunal demokrati och 
organisationsförändringar 

Det finns en trend bland svenska kommuner att förändra den politiska strukturen 
(Karlsson et al. 2009 s. 6f). Fler och fler kommuner går över från en klassisk 
modell med facknämnder som är ansvariga för en eller ett par närliggande 
verksamheter till beredande utskott under kommunstyrelsen. Detta kompletteras 
eventuellt med beredningar under kommunfullmäktige. En sån förändring skulle 
kunna tänkas stärka demokratin, med mer engagerade politiker och livliga 
debatter i fullmäktige, eller kanske försvaga den, genom att flytta mer makt till 
färre politiker. Det finns anledning att vara både hoppfull och orolig, men hur 
mycket vet vi egentligen om hur den här typen av förändringar påverkar den 
kommunala demokratin?  

I denna studie ska jag fokusera på att undersöka om den politiska 
beslutsprocessen är demokratisk eller ej, om medborgarna kan ta del av och 
påverka den, och om detta påverkas av att en organisationsförändring har 
genomförts. Jag kommer inte att göra någon totalundersökning, med alla 
kommuner som gjort en organisationsförändring av detta slag. 2009 gav Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ut en studie  som heter alternativa politiska 
organisationer som undersökt 14 olika kommuner som genomfört reformen 
mellan 1997 och 2009. Min ansats är istället att göra en djupare undersökning i en 
kommun som nyligen genomfört organisationsförändringen. 

Kommunerna är ett av de stora studieobjekten inom statsvetenskap. 
Förändringar inom dess organisation berör i högsta grad statsvetenskap som 
ämne. Likaså är demokrati ett centralt studieobjekt inom statsvetenskapen. 
Eftersom många kommuner står inför valet att införa liknande 
förändringsprocesser, inte minst av ekonomiska skäl och för att det blir svårare att 
rekrytera fritidspolitiker, är problemområdet i stor utsträckning intressant även 
utanför den vetenskapliga sfären. Min uppsats kan förhoppningsvis ge några 
pusselbitar till att förstå vilka effekter den här typen av förändringar kan leda till. 
Jag vill alltså undersöka hur förändringar från en mer klassisk modell med 
facknämnder till en modell med enbart utskott och beredningar påverkar 
demokratin i kommunen, och om det leder till de förändringar eller förbättringar 
som de syftar till.  Frågeställningarna i denna uppsats blir därför:  
 

• Påverkar förändringar i kommunal organisation demokratin? I så fall 
hur?  

• Uppnås de mål och förhoppningar som finns när beslut om 
förändring fattas? 
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3 Demokratiska beslutsprocesser 

Att ordet demokrati kommer från grekiskans demos för folk och kratein för styre 
och därmed betyder folkstyre är väl känt. Fast vad innebär det egentligen att folket 
styr? Kan något vara mer eller mindre demokratiskt, och går det i så fall att mäta? 

Att mäta demokrati är inte på något sätt ett nytt fenomen, det finns många 
internationella studier som mäter hur demokratiska stater är. Exempel på sådana 
undersökningar är POLITY IV, Freedom House och The Economist - Democracy 
index. Det sista måttet innehåller fyra parametrar (Economist Intelligence Unit, 
2010);  

 

• 1) Om nationella val är fria och rättvisa 

• 2) Rättssäkerheten för väljarna 

• 3) Influenser från främmande makter på regeringen 

• 4) Möjligheten för medborgare att påverka politiken 

 
Alla dessa mätningar genomförs på nationell nivå och en del av kriterierna går 
inte, eller är i alla fall svåra, att översätta till kommunal nivå. Av Democracy 
index punkter är den fjärde, möjligheten för medborgare att påverka politiken, den 
som enklast går att överföra till lokala förhållanden. Demokratirådet ger också ut 
rapporter som mäter demokratin i Sverige (se t.ex Petersson et al. 1997). 

3.1 Fem kriterier för en demokratisk styrelseprocess 

Robert A. Dahl, amerikansk statsvetare och demokratiforskare, har tagit fram ett 
antal grundantaganden och kriterier för en demokratisk styrelseprocess. Förutom 
ett demos, folk, måste det också finnas ett sätt som detta folk kan styra. Detta sker 
genom någon form av styrelseprocess. Dahl (1999 s.121ff)) delar upp begreppet i 
en politisk ordning, en demokratisk politisk ordning och formulerar sedan kriterier 
för att denna process också ska kunna anses vara demokratisk. För att vara en 
politisk ordning krävs enbart ett fastställande av dagordningen, det vill säga vad 
som ska beslutas, och att någon avgör utfallet, alltså beslutar (Dahl 1999 s.121). 
En demokratisk politisk ordning däremot, kräver ytterligare några 
grundantaganden, nämligen 

 

• bindande beslut skall bara fattas av de som är underställda besluten 
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• varje medlems intresse förtjänar lika hänsyn 

• ingen skall behöva bevisa att den har tillräcklig kompetens att 
tillvarata sina intressen 

• varje medborgare har lika rätt att ställa krav på vilka bindande 
åtgärder som bör antas 

• knappa och värdefulla saker ska fördelas rättvist (Dahl 1999 s. 122) 
 

För att kunna uppfylla dessa grundantaganden om en demokratisk politisk ordning 
finns det kriterier som behöver uppfyllas för att processen ska anses vara 
demokratisk. Dahl menar att dessa tvunget hör samman: 

 
”Om man accepterar grundantagandena, så måste man också rimligen acceptera 
kriterierna. Och omvänt att förkasta kriterierna innebär i princip att man 
förkastar ett eller flera av grundantagandena” (Dahl 1999, s. 123) 

 
De fem kriterierna Dahl (1999 s. 123ff) ställer upp är: 

 

1) effektivt deltagande 

2) lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 

3) upplyst förståelse 

4) kontroll över dagordningen 

5) medborgarskap för alla 
 

Dessa kriterier kännetecknar enligt Dahl en demokratisk styrelseprocess. Men vad 
innebär de egentligen? 

 
1) Effektivt deltagande 
Alla ska ha verkliga och lika möjligheter att påverka beslut, att föra fram sin åsikt 
om vilket utfall de skulle föredra. Detta gäller hela processen fram till att beslutet 
fattas. Om någon inte har möjlighet att framföra sina synpunkter, så kan den inte 
heller påverka beslutet eftersom övriga inte känner till vad den tycker. Därmed 
frångår man principen om lika hänsyn (Dahl 1999 s. 123). 

 
2) Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 
Att i sista skedet av processen, när beslutet väl ska fattas, så ska allas röst väga 
lika tungt. Det innebär alltså att viktad röstning, systematiskt uteslutande av vissa 
grupper i avgörandet inte får förekomma vid det slutliga avgörandet. Allt annat 
skulle bryta mot principen om lika hänsyn. Däremot ställer kriteriet inga krav på 
vilken metod som ska användas, om det är majoritetsval eller ej, om det är alla 
eller enbart representanter som lottas fram som har rösträtt. Vid avgörandet gäller 
att de som är röstberättigade skall ha lika tungt vägande röst (Dahl 1999 s. 124). 
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3) Upplyst förståelse 
 

”För att folket ska veta vad det vill ha, eller tror vara bäst, så måste det vara 
upplyst, åtminstone till en viss grad” (Dahl 1999 s. 126) 

 
Alla i demos måste ha reella och lika möjligheter att sätta sig in i vad ett visst 
beslut innebär och vad det skulle få för konsekvenser, för en själv och för andra. 
Det innebär att information inte kan undanhållas för delar av demos, om de ska ha 
en möjlighet att sätta sig in i frågan. Tillräckligt mycket information krävs, för att 
medborgarna ska kunna skaffa sig kunskap och insikt om vilket beslut som gynnar 
dem eller det gemensamma bästa (Dahl 1999 s. 126f). 

 
4) Kontroll över dagordningen 
Att demos självt kan besluta vilka ärenden som ska behandlas, och vilka som 
beslut inte ska fattas i. Ingen främmande makt eller yttre maktfaktor påverkar 
genom förbud eller hot. Kriteriet tillåter även delegering av beslut, så länge det 
går att återkalla delegeringen (Dahl 1999 s. 127ff). 
 
5) Medborgarskap för alla 
Enligt Dahl ska alla vuxna medlemmar av sammanslutningen anses ingå i demos. 
Undantag görs för de som är mentalt handikappade eller på tillfälligt besök (Dahl 
1999 s. 145). Utifrån detta femte kriterium om medborgarskap för alla, kan vi 
alltså döma ut alla de tidigare samhällen, som har inskränkt rätten att rösta till 
vissa grupper, som odemokratiska. 

 
Kriterierna två, fyra och fem kommer inte ingå i denna studie, eftersom jag utgår 
från att två och fem redan är uppfyllda i och med svensk lag och de inte heller 
påverkas av den organisationsförändring som ska undersökas. När det gäller det 
fjärde kriteriet, om kontroll över dagordningen, kan det förstås verka, och vara, 
relevant för en undersökning om lokal demokrati. Vem är det som utformar 
dagordningen, anger tidsgränser, skjuter på ärenden etc. Det Dahl (1999 s.127ff) 
dock menar med kriteriet är att demos, i detta fall genom sina valda företrädare, 
kan föra upp vilka ärenden de vill på dagordningen, och själva återkalla 
delegationer de en gång utfärdat. Med den tolkningen blir relevansen för denna 
undersökning inte lika stor. För även om någon av de valda företrädarna har mer 
eller mindre inflytande över dagordningens utformning så är det likväl de valda 
företrädarna, och därigenom demos, som kontrollerar dagordningen, och inte 
någon främmande utomstående makt. En kommun har rätt att fatta beslut i alla 
ärenden inom sin egen kompetens, vad som ingår eller inte ingår regleras centralt, 
av en annan av demos vald församling, i detta fall riksdagen. De kriterier som då 
kan vara relevanta för denna studie är effektivt deltagande och upplyst förståelse. 
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3.2 Utopi eller dystopi 

Dahl har målat upp kriterier för en ideal demokratisk styrelseprocess, men 
verkligheten är sällan så enkel att det är antingen svart eller vitt, och som vi senare 
ska se (kapitel 4) kan man på olika sätt mäta demokrati. Det finns enligt 
demokratirådet all anledning att vara orolig inför den här typen av förändring,  
eftersom:  
 
”Experimenten med olika organisationsformer har lett till resultat som ofta varit 
svårbedömda, men sällan haft någon påvisbar positiv effekt på den lokala 
demokratin” (Peterson et al. 1997 s. 26f).  
 
Karlsson et al. (2009 s. 45ff) beskriver i alternativa politiska organisationer två 
tänkbara scenarier för kommuner som gör denna typ av förändring. Det ena är en 
utopi och det andra en dystopi.  

Utopin visar en bild där organisationsförändringen visserligen leder till färre 
förtroendevalda, men dessa ges i gengäld större möjlighet till helhetssyn och 
medborgardialog. Förändringen leder till att det blir tydligare vilket ansvar som 
åligger vilken nivå i organisationen. I och med att beslut flyttas från nämnderna 
till kommunfullmäktige hamnar mer av makten hos de direkt valda 
representanterna och debatten blir livligare eftersom kommunfullmäktige inte 
längre känns som en instans som bara ska bekräfta i princip redan fattade beslut. 
Det är en organisation som blir mer effektiv eftersom stuprören försvinner mellan 
olika delar i förvaltningen, och det egoistiska tänkandet på den egna verksamheten 
minskar (Karlsson et al. s. 47). I punktform kan utopin beskrivas så här: 

 

• färre valda men med mer tid för medborgardialog 

• ansvaret tydliggörs   

• från indirekt valda till direkt valda 

• samordning ökar effektivitet  

• livligare debatt 

• helhetssyn istället för nämndspartier1 
 

Dystopin målar upp en bild där antalet förtroendevalda minskar, vilket gör att 
avståndet ökar mellan medborgare och makthavare. Kraven på de politiker som 
finns kvar ökar till en orealistisk nivå, där allt färre förväntas göra allt mer. 
Makten koncentreras till färre personer även inom det nya systemet, det vill säga 
de som sitter i kommunstyrelsen. Många tidigare politiska beslut delegeras istället 
till tjänstemän, vilket gör att det saknas forum för eldsjälar som brinner för 

                                                                                                                                                   
 
1 Nämndspartier är ett uttryck för när en nämnd driver sina frågor utan hänsyn till helheten (SKL 2010) 
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enstaka frågor. När nivån för den politiska debatten flyttas från diskussioner om 
det vardagliga till det visionära minskar istället det folkliga engagemanget 
(Karlsson et al. s. 47). I punktform kan det sammanfattas: 

 

• antalet politiker minskar - kontaktytan krymper 

• kraven blir orealistiska 

• maktkoncentration 

• politiska beslut delegeras till tjänstemän 

• inga forum för eldsjälar 

• från vardagsnära frågor till vision ökar inte folkligt engagemang 

 
För att sammanfatta de bägge scenarierna och möjliggöra analys ämnar jag  i min 
fortsatta studie fokusera på följande dimensioner, utifrån tankarna om utopi och 
dystopi: Medborgarkontakt, Rollfördelning, Maktfördelning och Engagemang.  

Medborgarkontakten kan då antingen öka, om de folkvalda får mer tid för 
medborgardialog, eller minska om kontaktytan krymper när antalet politiker 
minskar. Medborgarkontakten är grunden för demokrati eftersom det är därifrån 
politikerna fått sitt mandat (jfr Petersson et al. 1997 s.23).  

Vad gäller rollfördelning så finns två möjliga resultat. Antingen resulterar det 
i att de folkvaldas ansvar tydliggörs eller att kraven på det minskade antalet 
politiker blir orealistiska då färre förväntas göra allt mer.  

Med maktfördelning menas att antingen kan det, som i utopin, flyttas mer 
makt till de direkt valda i kommunfullmäktige, eller så kan makten koncentreras 
till färre personer, i kommunstyrelsen, som i dystopin. Här ryms också 
förhoppningen om att samordning ska öka effektiviteten i förvaltningen, samt 
oron för att politiska beslut delegeras till tjänstemän.  

Till sist engagemang, där utvecklingen antingen kan leda till att politikerna får 
en helhetssyn istället för att bilda så kallade nämndspartier eller där forum 
kommer försvinna för de politiker som brinner för enstaka frågor. Risken finns 
också att det folkliga engagemanget minskar när besluten blir mer övergripande 
och strategiska istället för vardagsnära men förhoppningen är att debatten ska bli 
mer livaktig i kommunfullmäktige.  

Det är alltså följande fyra dimensioner, utifrån Karlsson et al. (2009) som 
kommer att användas för att analysera hur organisationsförändringen har påverkat 
demokratin: Medborgarkontakt, rollfördelning, maktfördelning och engagemang. 

Det kan sammanfattas som i figur 3:1 Fyra analysdimensioner. Varje 
dimension består av ett antal förhoppningar eller risker, men de ska inte ses som 
direkta motsatspar, utan endast som möjliga konsekvenser av en 
organisationsförändring. 
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Figur 3:1 Fyra analysdimensioner 
 

Medborgarkontakt 
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer tid för medborgardialog   Kontaktytorna krymper 

 
Rollfördelning 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Ansvaret tydliggörs Orealistiska krav 

 
Maktfördelning 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer makt till de folkvalda i KF Maktkoncentration 

 
Samordning leder till effektivitet  Politiska beslut  

  delegeras till  
  tjänstemän  
Engagemang 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Livaktigare debatt i KF Folkligt engagemang 
 minskar när 
 vardagsfrågorna 
 försvinner 

 
Helhetssyn Forum för eldsjälar  
 försvinner  



 

 9 

4 Att mäta demokrati 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts i studien och vilka 
metodologiska val som gjorts. Det innehåller även definitioner och 
operationaliseringar av centrala begrepp. 

4.1 Metodologiska val 

Hur kan man studera och mäta demokrati? Ja, antingen genom en kvantitativ 
approach, till exempel genom att sammanställa statistik på antal förtroendevalda, 
hur representativa dessa är och så vidare. Det är bra och värdefull information, 
men jag ser den som alltför bristfällig för att säga hur demokratin faktiskt 
påverkas. En annan variant är att använda sig av kvalitativ metod, genom öppna 
intervjuer med centrala personer, både politiker och tjänstemän. Det ger en 
djupare förståelse, men det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är en 
objektiv sanning utan en individs personliga uppfattning av ett skeende. Även 
textanalyser av tjänsteskrivelser inför beslut samt eventuella utvärderingar kan 
vara värdefullt. Det bästa och mest heltäckande vore en kombination av de olika 
metoderna, statistik om kommunerna och de förtroendevalda som grund, att 
byggas på med förståelse från intervjuer och tillgängliga texter. Det är också den 
väg jag har valt att gå. 

4.1.1 Mest lika-design 

Som jag tidigare konstaterat är denna studie inte någon totalundersökning. För att 
undersöka organisationsförändringen ämnar jag använda mig av fallstudier. Då 
finns enligt mig två alternativ, antingen en enfallsstudie, eller en tvåfallsstudie. En 
flerfallsstudie vore enligt mig alltför omfattande för en uppsats på denna nivå. 
Antingen kan en enskild kommun undersökas, eller två kommuner som har 
övergått till det nya systemet fast vid olika tidpunkter, eller en jämförande 
undersökning mellan en kommun med ny organisation och en med den mer 
traditionella organisationen. Risken med att jämföra med en kommun som gjort 
bytet tidigare är att tiden påverkar minnet, att fler politiker och tjänstemän bytts ut 
och inte kan historien eller har erfarenheter från båda modellerna. I det sista fallet, 
där två kommuner med olika organisationer jämförs, bör kommunerna i övrigt 
vara så lika som möjligt, så kallad mest lika-design. Det är det upplägg jag har 
valt för min undersökning, och som också är lämpligt vid fåfallsstudier (Esaiasson 
et al. 2007 s. 112ff). Jag kommer att använda två kommuner i samma geografiska 
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område, som i mycket liknar varandra, där den ena genomfört en förändring i sin 
organisation, och den andra inte. På så sätt går det att utesluta trender eller andra 
faktorer som kan påverka resultatet och göra det missvisande. Det är viktigt att 
välja analysenheterna strategiskt (Esaiasson et al. 2007 s. 113). Dock är det själva 
förändringen och den nya organisationen som står i fokus för undersökningen, så 
intervjuer och djupare kunskapsinhämtning kommer enbart fokusera på den 
kommun som genomfört förändringen.  

Med stöd av den tidigare nämnda studien SKL har gjort kan jag lättare 
analysera den enskilda kommunen på djupet. Alla tjänstemän eller politiker 
kommer inte att kontaktas genom enkät eller intervju, då det vore ett alltför 
omfattande material att bearbeta. Jag har valt bort enkäten som metod eftersom 
risken är stor att svaren blir kortfattade eller dubbeltydiga, och möjligheten för 
uppföljande frågor är liten (Esaiasson et al. 2007 s. 283f). Anonyma enkäter har 
också nackdelen att det omöjliggör att följa vem eller vilka som har vilken åsikt, 
och om det kan bero på dennes roll eller funktion. Till exempel kanske den som 
tagit initiativ till förändringen och haft möjlighet att följa hela processen har en 
annan bild än den som varit ersättare i en nämnd eller fullmäktige.  

4.1.2 Val av fall 

En kommun som genomförde förändring från kommunala facknämnder till utskott 
under kommunstyrelsen i samband med valet 2010 är Mörbylånga. Eftersom det 
bara är ett par år sedan förändringen genomfördes finns erfarenhet kvar i 
organisationen om hur det var tidigare, och vad som föranlett förändringen. 

Om två kommuner som har olika strukturer ska jämföras kan Mörbylånga 
jämföras med någon annan kommun i länet som har kvar den klassiska modellen. 
Fördelen med kommuner som ligger nära varandra geografiskt är att man på så 
sätt kan utesluta många andra faktorer som kan påverka skillnaden i resultat. En 
sådan kommun skulle kunna vara Mönsterås.  

 Tabell 4:1 Kommunfakta Mörbylånga och Mönsterås 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: Kommun- och Landstingsdatabasen, (KOLADA), www.monsteras.se, 
www.morbylanga.se, SCB Kommunfakta Mörbylånga 2012, Mönsterås 2012. 
Anm. Medborgarförslag är möjligheten för alla medborgare att skriftligt lämna in 
ett förslag till beslut som kommunfullmäktige tar ställning till. Det är en kanal för 
medborgarna att direkt påverka kommunens beslut. Det är inte alla kommuner 
som tillåter detta. 

Fakta/Kommun Mörbylånga Mönsterås 
Kommuninvånare 14256 12799 
Geografisk yta 667 km2 599 km2 
Invånare/km2 21 21 
Politiskt styre M C 
Antal ledamöter i KF 49 49 
Medborgarförslag ja ja 
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Vid en närmare jämförelse kan man se tydliga likheter mellan de båda 
kommunerna. De är ungefär lika stora geografiskt, när det gäller invånarantal, och 
befolkningstäthet, de har båda borgerligt styre, samma antal ledamöter i 
kommunfullmäktige och båda tillåter medborgarförslag. 

Detta talar för att de båda analysenheterna Mörbylånga och Mönsterås är 
lämpliga för att tillämpa mest lika-design, där allt annat är lika men en 
organisationsförändring genomförs i det ena fallet.  

Tabell 4:2 Politikerfakta  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Källa: SKL 2009 och 2012. Demokratistatistisk rapport 7 och 12. Anm. Med 
uppdragskoncentration menas hur många uppdrag varje politiker i genomsnitt 
har. 
 
Tabell 4:2 visar de båda kommunerna under mandatperioden efter valet 2006 samt 
mandatperioden efter valet 2010. Den första perioden är de båda kommunerna 
väldigt lika varandra i antal politiker, kvoten mellan invånare/politiker samt 
uppdragskoncentrationen, som är ett mått på hur många uppdrag varje politiker 
har i snitt. Den andra perioden, efter att förändringen har genomförts, går det dock 
att se en skillnad mellan kommunerna i alla de tre kriterierna. Det man kan se är 
att Mönsterås siffror ligger relativt still mellan de båda perioderna, medan en 
förändring sker i Mörbylånga. Detta stärker ytterligare bilden av att de bägge 
kommunerna är lämpliga fall för en undersökning med mest lika-design. Det är 
framförallt Mörbylånga som analysenhet som fokus kommer ligga på i denna 
studie, eftersom det är där förändringen har ägt rum. Mönsterås blir på så sätt en 
kontrollkommun, för att se om eventuella förändringar som uppkommit i 
Mörbylånga går att härröra till organisationsförändringen, eller om de är ett 
resultat av en allmän trend, som också påverkar Mönsterås. Så långt det är möjligt 
kommer jag att använda mig av kvantitativ data. Därtill genomför jag en kvalitativ 
studie med hjälp av intervjuer. Av resursskäl kommer intervjuerna enbart äga rum 
i den kommun där förändringen har ägt rum, för att undersöka förklaringar till 
eventuella skillnader som upptäckts, eller att få en djupare förståelse bortom 
siffrorna. 

 
 
 

Kriterier/ 
kommun & tid 

Mörbylånga 
2007 

Mönsterås 
2007 

Mörbylånga 
2011 

Mönsterås 
2011 

Antal politiker 135 140 93 137 

Invånare/ 
politiker 

100 94 151 94 

Uppdrags-
koncentration 

1,67 1,76 1,81 1,74 
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4.1.3 Val av respondenter 

När jag hade bestämt mig för att genomföra intervjuer i Mörbylånga kommun för 
att fördjupa mig i organisationsförändringen kontaktade jag fem politiker och två 
tjänstemän via mail, och bad om en intervju till min uppsats. Två av politikerna 
har jag inte fått kontakt med, medan tre politiker och båda tjänstemännen svarat 
och intervjuer har genomförts. I mitt urval strävade jag efter bredd men också 
relevans. Kommunalrådet, Kent Ingvarsson (M),  har en position där han har 
kunnat följa hela processen, och var därför en given kandidat. Därefter den 
nuvarande oppositionsledaren, Malin Hedberg, (S) som jag dock inte fått till 
någon intervju med. Däremot har jag intervjuat det före detta oppositionsrådet 
Michael Granstedt (S). Granstedt var den som ledde oppositionen när 
organisationsförändringen trädde i kraft. Därtill valde jag ytterligare en 
representant från majoriteten, Anna-Kajsa Arnesson (C), som sitter i 
kommunstyrelsen och är vice ordförande i Barn- och ungdomsutskottet. Samt en 
representant till från oppositonen, Anders Wassbäck (V), ersättare i 
kommunstyrelsen. Dock har ingen intervju kunnat genomföras med honom. De 
två tjänstemän jag intervjuat är Monica Högberg som är kommunchef och högsta 
ansvariga tjänsteman, samt Jonas Jansson. Jansson arbetar enligt kommunens 
hemsida som utredningschef på ledningsstaben. Min tanke var därför att han 
borde ha varit inblandad i att ta fram underlag till organisationsförändringen. 
Dock visade det sig att han tillträtt posten först efter förändringen. Jag 
genomförde fyra av dem fem enskilda intervjuerna på plats i Mörbylånga, och en 
över telefon. Jag började med att berätta om syftet med intervjun och frågade om 
jag fick spela in samtalet, vilket också samtliga gav tillstånd till. Dock spelades 
inte telefonintervjun av praktiska skäl in. De frågor jag utgick ifrån under 
intervjuerna finns bilagda studien (Bilaga Intervjufrågor). 

4.2 Definitioner och operationalisering av begrepp 

Om nu ordet demokrati består av två delar, så gör även innehållet i ordet det. Dels 
demos, folket, och dels kratein, styre. För att veta vad som menas med ordet 
demokrati får jag alltså börja med att bena upp dess beståndsdelar. 

4.2.1 Demos 

Det pågår en diskussion inom vetenskapsvärlden (jfr Dahl 1999) om vilka som 
ska räknas in i demos, alltså folket, de som har rätt att delta i beslut. Historiskt sett 
har begreppet skiftat. I vissa samhällen och tider har det enbart varit rika, fria, 
vuxna män som haft rösträtt och därmed varit en del av demos. I Sverige har det 
genom tiderna funnits krav om att äga egendom, ha en viss inkomst, vara 
ostraffad, inte vara omyndigförklarad. I Sverige tilläts kvinnor rösta första gången 
till riksdagen så sent som i valet 1921 (Riksdagen 2013). 
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I denna uppsats menas med demos, eller folket, de som har rösträtt i en 
kommun. I Sverige idag innebär det alla över 18 år som är folkbokförda i 
kommunen och medborgare i Sverige, något annat EU-land, Island eller Norge. 
Även medborgare från övriga länder som varit folkbokförda i Sverige minst tre år 
i följd före valdagen har rösträtt, om de är folkbokförda i kommunen 
(valmyndigheten). 

4.2.2 Kratein 

För att folket ska styra finns det olika modeller, till exempel direktdemokrati i 
form av folkomröstningar eller representativ demokrati där företrädare väljs att 
föra folkets talan. I svenska kommuner används den representativa demokratin, 
även om det är tillåtet att också rådfråga folket i omröstningar i specifika frågor. 
Genom den representativa demokratin väljer demos företrädare vart fjärde år, som 
blir ledamöter i kommunfullmäktige. Detta är sedan kommunens högsta 
beslutande organ, mellan valen. Men i vilken utsträckning är det sedan de valda 
som styr, och hur mycket makt lämnar de ifrån sig i styrandeprocessen? För att 
veta vad som ska undersökas kan vi gå tillbaka till Robert Dahls fem kriterier för 
en demokratisk politisk styrelseprocess, och framförallt de två som ingår i denna 
undersökning: 

 

1) effektivt deltagande 

2) lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 

3) upplyst förståelse 

4) kontroll över dagordningen 

5) medborgarskap för alla 

 
Utifrån dessa två kriterier har jag tagit fram ett analysschema (tabell 5:4) för att 
mäta hur väl de uppfylls. För att uppfylla kriterierna om effektivt deltagande och 
upplyst förståelse krävs att medborgarna, har verklig möjlighet att sätta sig in i 
ärenden och att uttrycka sin åsikt inför beslut. Det är här viktigt att komma ihåg 
att det lika gärna kan vara demos valda representanter, kommunfullmäktiges 
ledamöter, som ska ha denna möjlighet. Det kan ske på olika sätt; genom att ta del 
av handlingar, delta i eller närvara på sammanträden, det kan också ske genom att 
läsa protokoll eller genom media.  

Analysschemat undersöker just möjligheterna för deltagande i processen enligt 
kriterierna om effektivt deltagande och upplyst förståelse. Kriteriet om tillgång till 
handlingar är relevant, för att det avgör ifall alla har möjlighet att sätta sig in i 
frågor innan beslut fattas, och veta vilka beslut som är på gång. Därigenom bidrar 
alltså kriteriet till både effektivt deltagande och upplyst förståelse. Närvarorätt för 
medborgare handlar om att kunna skaffa sig upplyst förståelse, genom att närvara 
vid sammanträden, och följa diskussionen och skaffa sig information. Än 
viktigare kanske, är kriteriet närvarorätt för ersättare. En församling med ett litet 
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antal ledamöter medför ofta att antalet partier som är representerade bland de 
ordinarie ledamöterna är mindre. Om ersättarna har närvarorätt kan de sätta sig in 
i frågor, sprida det till sina partikamrater eller till fler medborgare, det ökar också 
möjligheten att påverka beslutet. Till sist då andelen folkvalda som är 
representerade i kommunstyrelsen (KS). Om ett parti har egen majoritet, säg 51% 
av ledamöterna i kommunfullmäktige, och bestämmer sig för att de ska ha 
samtliga platser i KS, då är enbart 51% av de folkvalda representerade. För varje 
ytterligare parti som får en ledamot, som har insyn eller möjlighet att delta i 
kommunstyrelsens arbete, blir också andelen av de folkvalda i fullmäktige som är 
representerade större. Detta är relevant både för kriteriet effektivt deltagande och 
för upplyst förståelse 

4.2.3 Social representativitet 

Med social representativtet menas om de valda företrädarna är representativa för 
medborgarna, inte utifrån vad de tycker, så kallad åsiktsrepresentativitet, utan 
utifrån vilka de är. Det kan handla om kön, ålder, etnicitet, religion, yrke etcetera. 
De parametrar jag kommer använda för att definiera begreppet är de tre 
förstnämnda; kön, ålder och etnicitet, då i bemärkelsen född inom eller utom 
Sverige. Varför är det då relevant att studera vilka politikerna är? I studien Det 
nya seklets förtroendevalda (Bäck, Öhrvall, 2004 s.12f) argumenterar de utifrån 
tre perspektiv: resurs, intresse och rättvisa. Det vill säga, att olika grupper ska ses 
som en resurs, utifrån sina egenskaper och sin bakgrund, att deras olika intressen 
ska tas tillvara, och att det vore orättvist om man inte tog hänsyn till vissa grupper 
i beslutsprocessen. Det går alltså att koppla den sociala representativiteten till den 
fjärde punkten i democracy index möjligheten för medborgarna att påverka 
politiken. 
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5 En studie av demokrati 

I detta empirikapitel jämförs de båda kommunerna Mönsterås och Mörbylånga 
samt resultatet av de intervjuer som genomförts i Mörbylånga kommun redovisas. 

5.1 En ny organisation 

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige i Mörbylånga att införa en ny nämnds-
och förvaltningsorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2011 
och innebar att de gamla facknämnderna skrotades och ersattes av beredningar 
under kommunfullmäktige och utskott under kommunstyrelsen. Samtliga 
förvaltningar slogs därmed ihop och bildade en gemensam förvaltning för all 
kommunal verksamhet. Kommunallagen (1991:900) lämnar stor makt åt 
respektive kommunfullmäktige att själv bestämma hur den kommunala 
organisationen ska utformas. I 3 kapitlet 3§ står följande. 
 
”Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 
fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och 
för verksamheten i övrigt.”  
 
Det innebär att utöver en kommunstyrelse och valnämnd (som regleras i vallagen 
2005:837) finns inga obligatoriska verksamhetsnämnder för en kommun. En 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska dock finnas. Detta ska jämföras 
med den tidigare kommunallagen (1977:179) 3kap 13 §:  
 
”Fullmäktige tillsätter nämnder för förvaltning och verkställighet (…) För 
förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de nämnder som 
behövs.” 
 
 Även tidigare hade alltså varje kommunfullmäktige möjlighet att införa de 
nämnder som det ansåg behövdes, men vilka nämnder som var obligatoriska 
reglerades i särskilda författningar. Karlsson et al. (2009 s.9) beskriver 
utvecklingen efter att den nya lagen trädde i kraft med att antalet ickeobligatoriska 
nämnder har halverats mellan 1992 och 2009. Antalet nämnder 1974 (utöver 
styrelsen) låg i de flesta kommuner mellan 8-12st och antalet icke obligatoriska 
nämnder var 2009 nere i 5,5 i snitt per kommun (Karlsson et al. 2009 s. 9f). 
Antalet nämnder ute i kommunerna sjunker alltså kraftigt efter den nya 
kommunallagens införande, där det inte längre regleras vilka verksamhets-
nämnder som ska finnas. Samma utveckligen finns när det gäller antalet 
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förtroendevalda. Denna utveckling går stick i stäv med den demokratirådet 
rekommenderar; att antalet kommunpolitiska uppdrag skulle kunna mångdubblas. 
(Petersson et al. 1997 s.35). Sedan 1980 har antalet förtroendevalda per kommun i 
Sverige stadigt sjunkit. Samtidigt har uppdragskoncentrationen ökat, vilket 
innebär att färre förtroendevalda har fler uppdrag var. Hur kommunerna väljer att 
organisera sina förvaltningar och politiska beslutsorgan tycks följa trender över 
tiden: 

 
”Antalet förtroendevalda (främst ersättare) och antalet nämnder har sedan länge 
successivt minskat i nästan alla kommuner, och en organisation där samtliga 
frivilliga nämnder tas bort kan ses som naturliga steg i trendens riktning.” 
(Karlsson et al. 2009 s.7) 

5.2 Mörbylånga och Mönsterås, en jämförelse 

Kommunerna jämförs utifrån kostnader för politisk verksamhet, 
medborgarundersökningar, social representativitet och kriterierna om effektivt 
deltagande och upplyst förståelse. 

5.2.1 Ökande kostnader för den politiska verksamheten 

I en jämförelse med statistik hämtad från kommun- och landstingsdatabasen ser 
kostnadsutvecklingen i de båda kommunerna ut som i tabell 5:1. I dessa mått 
ingår kostnader för nämnds- och styrelseverksamhet, revision, stöd till politiska 
partier samt kostnad för övrig politisk verksamhet, som till exempel kan innefatta 
kostnader för annonsering av sammanträden. 

I tabell 5:1 syns en stadig ökning av kostnaderna för den politiska 
verksamheten i Mörbylånga. Kostnaderna i Mönsterås ökar också över tid, även 
om de vartannat år tycks öka för att därefter minska. Vad denna variation beror på 
går inte att urskilja ur materialet. Den genomsnittliga kostnaden per invånare de 
senaste sex åren i Mönsterås är 863kr, motsvarande siffra för Mörbylånga, för de 
senaste fem åren, är 633kr. Kostnadsökningen per invånare från 2005 till 2011 är 
49% i Mörbylånga att jämföras med 16% i Mönsterås. Kostnaden per invånare är 
högre i Mönsterås men kostnadsutvecklingen är alltså högre i Mörbylånga. 
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Tabell 5:1 Kostnad för politisk verksamhet 1 

 

 

 

 

Källa: Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) 
*Differensen är uträknad innan avrundning, därför kan siffrorna se ut att inte 
stämma 

 
Mörbylånga kommun anger i sin årsredovisning den totala kostnaden för hur 
mycket den politiska verksamheten har kostat varje år. Där kan man se följande 
utveckling sedan 2005 (tabell 5:2). 

Tabell 5:2 Kostnad för politisk verksamhet 22 (tkr) 
 
 
 
 
 
 

Källa: Årsredovisning Mörbylånga 2007-2011 
 

Antalet förtroendevalda har i Mörbylånga minskat från 135 till 93 (se tabell 4:2, 
Politikerfakta) mellan mandatperioderna 2006-2010 och 2010-2014. Samtidigt har 

                                                                                                                                                   
 
2 Mönsterås kommun anger inte i sin årsredovisning vad den politiska verksamheten kostar. Vid en mailkontakt 
med kommunen för att få en totalsumma för den politiska verksamheten, motsvarande Mörbylångas mått, anger 
de samma siffror som återfinns i KOLADA. Därför redovisar tabellen enbart de nya siffrorna, från Mörbylångas 
årsredovisningar. 

Politisk verksamhet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Mörbylånga 
(tkr) 

6 586 8 174 9 296 9 731 10 193 - 

Differens* 
(tkr) 

- 1 587 1 123 434  463 - 

Per invånare 484 595 672 694 721 - 

Differens per invånare - 111 77 22 27 - 

Mönsterås 
(tkr) 

9 298 11 738 10 812 11 489 10 591  13 004 

Differens* 
(tkr) 

- 2 440 −926 677 −898 2 413 

Per invånare 709 906 833 890 824 1016 

Differens per invånare - 197 −73 57 −66 192 

Politisk 
verksamhet 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totalkostnad 
Mörbylånga 

4 956 4826 5 034 5 607 6 196 5 748 9 466 

Differens  −130 208 573 589 −448 3 718 
Differens %  −2,6 4,3 11,4 10,5 −7,2 64,7 
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kostnaderna för den politiska verksamheten ökat från 5 748 tkr till 9 466 tkr, vid 
mandatperiodsskiftet 2010/2011. Det är en ökning på 64,7%.  

Att kostnaderna ökar efter ett val är helt naturligt, då det kommer nya 
ledamöter varje mandatperiod som behöver utbildas vilket kan kräva extra 
sammanträden eller utbildningstillfällen som drar upp arvodeskostnaderna. 
Kostnadsökningen 2011 är dock helt exceptionell, och går inte att förklara med 
höjda kostnader på grund av utbildning av nya ledamöter. Motsvarande ökning 
mandatperiodskiftet innan, 2006/2007, var på 4,3%.  

Kan det då vara så att den nya organisationen fört med sig kostnader i form av 
utbildning och extra sammanträden? Ja, en del av ökningen beror säkerligen på 
detta. Det kan också vara så att arvodesnivåerna ökat när ansvaret blivit tyngre. 
Men samtidigt har antalet politiker blivit färre, och många fasta arvoden till 
nämndspresidier har helt försvunnit.  

Det kan också vara så att man räknar in helt andra saker i sin egen 
årsredovisning än de faktorer som KOLADA har med i sin statistik3. Till exempel 
skulle de kostnader som uppstod när kommunen köpte in ipads kunna ha räknats 
med här. Oavsett vilken eller vilka orsaker som ligger bakom så har den nya 
organisationen blivit betydligt dyrare än den gamla, enligt de siffror kommunen 
själva redovisar i sin årsredovisning.  

Tabell 5:1 och tabell 5:2 visar att den totala kostnaden för den politiska 
verksamheten i Mönsterås är betydligt högre än i Mörbylånga, både innan och 
efter organisationsförändringen, och att kostnaden ökar snabbare i Mörbylånga än 
i Mönsterås. Betyder en högre kostnad för den politiska verksamheten att 
medborgarna är mer nöjda? Det finns ingen självklar koppling mellan kostnad och 
kvalitet eller nöjdhet, men det är naturligtvis intressant att undersöka hur nöjda 
medborgarna är i respektive kommun. 

5.2.2 Vad tycker medborgarna 

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör en medborgarundersökning på uppdrag av 
landets kommuner. Denna använder sig utav tre mått, Nöjd Region Index, NRI, 
Nöjd Medborgar Index, NMI, och Nöjd Inflytande Index, NII. Dessa index är 
uppbyggda utifrån ett antal variabler som mäts och sammanvägs till ett index.  

NRI mäter hur nöjda medborgarna är med sin kommun som helhet, som en 
plats att leva och bo på. Indexet består av nio faktorer. NMI mäter hur nöjda 
medborgarna är med kommunens verksamheter. Indexet består av femton olika 
faktorer. NII mäter hur nöjda medborgarna är med inflytandet i kommunen. 
Måttet är uppdelat på fem faktorer.  

 

                                                                                                                                                   
 
3 Jag har via mail 2013-05-13 till ekonomichefen i Mörbylånga kommun försökt få svar på vad som räknas in i 
den totala kostnaden för politisk verksamhet, och varför ökningen är så stor just detta år, men inte fått något 
besked. 
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Tabell 5:3 Medborgarundersökningar 
Kommun & tid/ 
index 

NRI medel-
index 

NMI medel-
index 

NII medel-
index 

Mönsterås 2005 69 - 60 - 50 - 

Mörbylånga 
2005 

67 - 51 - 39 - 

Mönsterås 2011 65 58 61 63 47 55 

Mörbylånga 
2012 

62 59 53 61 40 48 

Källa: SCB Medborgarundersökning Mönsterås 2011 (antal svarande 285) och 
Mörbylånga 2012 (antal svarande 551). 
 
Genomgående kan vi se att medborgarna i Mönsterås är mer nöjda med sin 
kommun som plats att leva och bo (NRI), med den kommunala verksamheten 
(NMI) och inflytandet (NII) än vad medborgarna i Mörbylånga är.  

Vi kan se en svag försämring för Mönsterås på både NRI och NII, medan NMI 
har förbättrats lite. När det gäller NII, är medborgarna i Mönsterås mest nöjda 
med kontakt, information och förtroende, medan siffrorna är svagare på helhet 
och påverkan. Intressant angående NMI 2012 i Mörbylånga är att de som haft 
kontakt med tjänstemän någon gång under de två senaste åren är betydligt mindre 
nöjda (51) än de som inte haft det (59) (SCB Medborgarundersökning 2012, 
rapportbilaga). Dock ser man samma trend inom alla sektorer, inte bara 
kommunens centrala personal eller tjänstemän. Även de som haft kontakt med 
kommunens verksamheter som skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst är 
mindre nöjda med verksamheten än den generella uppfattningen bland de som de 
två senaste åren inte haft kontakt. Här väcks ju naturligtvis frågan om ifall det har 
blivit sämre i Mörbylånga efter förändringen, men att kunskapen om det inte 
spridit sig än och därför inte gett genomslag i statistiken. Det vet vi helt enkelt 
inte ännu, men vore spännande att följa upp i nästa medborgarundersökning.  

I Mörbylångas fall var trenden att de som haft kontakt med personal eller 
tjänstemän var mindre nöjda än de som inte haft det, i Mönsterås är det precis 
tvärtom. När det gäller NMI, faktorerna helhet och bemötande och tillgänglighet 
kan man se att de som haft kontakt var betydligt mer nöjda än de som inte haft 
det. Helhet hade index 62 bland de som haft kontakt jämfört med 59 bland de som 
inte haft det, bemötande och tillgänglighet hade index 64 jämfört med 56. 

 Detta är dock något nytt för undersökningen 2011, i en undersökning som 
gjordes 2009 var de som haft kontakt mindre nöjda än de som inte haft det.  

5.2.3 Upplyst förståelse och effektivt deltagande 

I Tabell 5:4, kan vi återigen se att de båda kommunerna är väldigt lika, framförallt 
om vi utgår från 2007, innan organisationsförändringen. I Mönsterås ser 
situationen likadan ut mellan åren, men i Mörbylånga har något hänt, i samband 
med valet och den strukturförändring som gjorts. Allt material är inte längre 
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offentligt i Mörbylånga, och inte heller har alla ersättare närvarorätt i alla utskott 
som tidigare i nämnderna. Systemet har slutit sig en aning. Det är inte enorma 
skillnader, men det märks ändå en utveckling i en viss riktning, mot mindre 
öppenhet.  När det gäller andelen folkvalda som är representerade i 
kommunstyrelsen, så har det ökat i båda kommunerna. Även att procentsatsen 
hela tiden är väldigt hög, mellan 86 och 94% så finns det mindre partier som inte 
är representerade. I Mönsterås är enbart fyra av sju partier representerade på 
ordinarie plats i kommunstyrelsen båda åren, i Mörbylånga har det ökat från fem 
av nio till sju av nio partier, i samband med att kommunstyrelsen vid 
organisationsförändringen utökades med fyra ledamöter. 

Tabell 5:4 Upplyst förståelse och effektivt deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Mailkontakt med kommunsekreteraren i Mönsterås, samtal med 
kommunsekreteraren i Mörbylånga, , officiella hemsidor, intervjuer samt 
protokoll 
* Tjänsteutlåtanden inför beslut i utskott och KS klassas som arbetsmaterial 
** Reglementet tillåter öppna sammanträden men det nyttjas sparsamt eller inte 
     alls. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna. 
*** I de flesta sammanhang har ersättarna närvarorätt men inte i samtliga utskott 
Anm. med andel folkvalda representerade i KS menas hur stor del av KFs 49 
ledamöter som är representerade i KS genom att partiet har ordinarie ledamot i 
KS. 

5.2.4 Är politikerna representativa för befolkningen? 

Vad händer med den sociala representativiteten när antalet förtroendevalda 
minskar? Är de olika grupperna av medborgare lika väl eller lika illa 
representerade som tidigare? I tabell 5:5 visas dels fördelningen inom de olika 
grupperna bland politiker och dels bland befolkningen. Värt att notera är att med 
befolkningen menas här de över 18 år, de röstberättigade. Siffrorna är uppdelade 

Kriterier/ 
kommun & tid 

Mörbylånga 
2007 

Mönsterås 
2007 

Mörbylånga 
2011 

Mönsterås 
2011 

tillgång till 
handlingar/ 
arbetsmaterial 

ja ja Nej* ja 

närvarorätt 
medborgare 

Ja** Ja** Ja** Ja** 

närvarorätt 
ersättare 

ja ja Ja/nej*** ja 

andel folkvalda 
representerade 
i KS 

92% 86% 94 % 
 

88 % 
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både på år 2007 och 2011 samt Mörbylånga och Mönsterås. På så sätt blir 
Mönsterås kontrollgrupp för eventuella förändringar i Mörbylånga.  
Till att börja med kan vi återigen, utifrån tabell 5:5, konstatera att de båda 
kommunerna är ganska lika, både i sitt utgångslänge och i utvecklingen, och det 
gäller samtliga kategorier. 

Tabell 5:5 Social representativitet                                                                                       
(samtliga siffror i procent, pol. för politiker och bef. för befolkning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SCB, Demokratistatistisk rapport 7 och 12, SCB befolkningsstatistik 
 
Förra mandatperioden var kvinnor underrepresenterade både i Mönsterås och i 
Mörbylånga, men efter valet har könsfördelningen bland politikerna jämnat ut sig 
i båda kommunerna, även om det ännu inte är helt lika. Från 44 till 48% kvinnor i 
Mörbylånga och från 44 till 46% i Mönsterås. 

Ytterligare en tydligt underrepresenterad grupp bland politiker i både 
Mörbylånga och Mönsterås är de unga, det gäller både förra mandatperioden och 
denna. I Mörbylånga finns idag ingen politiker i gruppen 18-29 år, samtidigt som 
14% av de röstberättigade återfinns i denna grupp. Anna-Kajsa Arnesson4 från 
Mörbylånga kommenterar den sociala representativiteten så här: 

 
”Jag skulle önska att det var fler yngre i arbetsför ålder med familj som orkade 
engagerade sig politiskt, det är de som vet hur det är. Det är helt galet när det sitter ett 
gäng där bäst före datumet har gått ut för länge sen, och ett gäng som inte jobbar, som 
håller på med politik.” Anna-Kajsa Arnesson (C), ledamot kommunstyrelsen 
Mörbylånga 

 
Åldersgruppen 50-64 år är kraftigt överrepresenterade i båda kommunerna, även 
om skillnaderna minskat i båda kommunerna, framförallt i Mönsterås, sen senaste 

                                                                                                                                                   
 
4 Närmare presentation kommer i kapitel 5.3 ”Röster från Mörbylånga –en splittrad bild” 

Kriterier/ 
kommun & tid 

Mörbylånga 
2007 

Mönsterås 
2007 

Mörbylånga 
2011 

Mönsterås 
2011 

 pol. bef. pol. bef. pol. bef. pol. bef. 

 
kön 

män 
 
kvinnor 

56 49 56 50 52 50 54 49 

44 51 44 50 48 50 46 51 

 
 
 
Åld
-er 

18-29 år 3 13 6 14 0 14 6 16 

30-49 år 36 31 35 31 33 30 34 29 

50-64 år 48 30 46 28 42 28 36 27 

65 år - 13 26 14 27 25 28 24 29 

utrikes födda 1 4 7 7 2 5 5 8 
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mandatperioden. Pensionärerna var förra mandatperioden lika 
underrepresenterade som ungdomarna i båda kommunerna men de siffrorna har 
nu jämnat ut sig och är inte alls lika markanta, från 13 till 3 procentenheter 
skillnad i Mörbylånga, och från 13 till 5 procentenheter i Mönsterås.  

Samtidigt får man komma ihåg att mellan varje val går det fyra år, vilket gör 
att åldern på de förtroendevalda också ökar, om samma personer sitter kvar. Det 
skulle kunna förklara en del av utjämningen mellan grupperna 50-64 och 
pensionärer. Det man tydligt ser i båda kommunerna är att när det gäller social 
representativitet så får de unga stå tillbaka för gruppen 50-64år. 

 När det gäller representationen av utrikes födda är den låg i Mörbylånga båda 
mandatperioderna. Mönsterås går från en helt balanserad representation till en 
liten underrepresentation bland politikerna. Dock är det så små procenttal det rör 
sig om att skillnaden kan handla om enstaka personer som valt att sluta vara 
kommunpolitiskt engagerade. Detta är precis samma mönster som i riket i stort, 
samma grupper, unga, äldre, kvinnor, utrikes födda, är underrepresenterade i hela 
riket (jfr Bäck, Öhrvall 2004). 

Utifrån denna jämförelse verkar det inte vara någon större skillnad mellan 
utvecklingen i kommunerna i någon av de tre kategorierna kön, ålder eller 
etnicitet. Det enda område där Mörbylånga sticker ut är bristen på unga 
representanter. Betyder då det att den sociala representativiteten inte förändras när 
antalet förtroendevalda minskar? Ja, så kan det vara. Fast svaret är inte så 
självklart som det kan tyckas. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige har inte 
minskat i någon av kommunerna, och enligt Karlsson et al. (2009 s. 9f) utgör 
fullmäktigeledamöterna ungefär hälften av uppdragen i kommuner av denna 
storlek. Det är vanligt att ledamöter till kommunstyrelse och nämnder väljs bland 
kommunfullmäktiges ledamöter, även om det förekommer att personer utifrån 
också väljs till nämndsledamöter. I ett system där utskott under kommunstyrelsen 
ersätter facknämnderna väljs samtliga ledamöter till utskotten bland 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Utifrån kommuneras 
hemsidor går det att ta reda på kön, men tyvärr varken ålder eller etnicitet, på 
ledamöterna i kommunstyrelsen. Bland de 15 ledamöterna i kommunstyrelsen i 
Mörbylånga är 8 kvinnor, och 7 män. I procent blir det 53 respektive 47. I 
Mönsterås är motsvarande siffror 5 kvinnor och 8 män, bland de 13 ledamöterna. I 
procent 38 mot 62. I den mest exklusiva samlingen, kommunstyrelsen 
arbetsutskott, som motsvaras av kommunledningsutskottet i Mörbylånga,  är 3 av 
7 kvinnor i Mörbylånga, att jämföras med Mönsterås där endast 1 av 5 ledamöter 
är kvinnor (Mörbylånga respektive Mönsterås hemsida).  

Här skulle studien kunna avslutas, med ett konstaterande om att inte mycket 
har ändrats mellan mandatperioderna i de två kommunerna. De är fortfarande 
väldigt lika och har en utveckling på många områden som påminner om varandra. 
Men allting går inte att mäta i siffror, och det kan ta tid innan en förändring märks 
av i statistiken. Vad anser företrädarna för Mörbylånga kommun själva om hur det 
har gått med den nya organisationen? Jag har genomfört fem intervjuer i 
Mörbylånga kommun. Det finns inget som garanterar att företrädarna för 
Mönsterås inte hade svarat på liknande sätt. Dock är det är inte så troligt, med 
tanke på att deras organisation är uppbyggd på samma sätt som tidigare.  
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5.3 Röster från Mörbylånga, en splittrad bild 

För att komplettera den statistiska bilden av organisationsförändringen och dess 
påverkan genomförde jag fem intervjuer med politiker och tjänstemän i 
Mörbylånga kommun. Jag ställde frågor kring varför de gjort en 
organisationsförändring, vem som initierat den och hur de tyckte att det hade 
blivit. Jag frågade om ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän, om 
medborgarkontakt, och om hur de såg på sina möjligheter att påverka. De 
intervjuade valdes ut för att få en bredare bild av organisationsförändringen. Både 
tjänstemän och politiker, från både majoritet och opposition.  

Kent Ingvarsson är moderat och kommunalråd. Han har en lång bakgrund 
inom kommunpolitiken och har varit ordförande i kommunstyrelsen (KS) sedan 
2007. Dessförinnan var han ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 
från 1999. Han har därmed haft god möjlighet att kunna följa hela processen med 
organisationsförändringen.  

Michael Granstedt är socialdemokrat och tillträdde efter valet 2010 som 
oppositionsråd. Det innebär att han var oppositionsledare när 
organisationsförändringen trädde i kraft. Han hoppade dock av den posten efter 
sju månader, sista juli 2011, och sitter nu kvar som ledamot i kommunfullmäktige. 
Förra mandatperioden var han ersättare i kommunstyrelsen, vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige. 

Anna-Kajsa Arnesson är centerpartist och ledamot i kommunstyrelsen. Hon är 
också vice ordförande i barn- och ungdomsutskottet. Förra mandatperioden var 
hon ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

Monica Högberg är kommunchef och alltså högsta ansvariga tjänsteman för 
hela den kommunala förvaltningen. Hon tillträdde på den posten 1 februari 2013, 
och var alltså inte med om att genomföra förändringen i organisationen. 

Jonas Jansson arbetar som utredningschef på kommunkansliet. Var före 
organisationsförändringen administrativ chef på socialförvaltningen.  

Det är viktigt att komma ihåg, att varje person som svarar på frågorna gör det 
utifrån sina egna förutsättningar. En del var inblandade i beslutsprocessen, andra 
inte. De hade olika mycket insyn och inflytande över beslutet, och kan också ha 
sin egen agenda som de försöker föra fram i intervjuerna. Det betyder inte att det 
är mindre intressant att ta del av deras åsikter, men det är viktigt att fundera över 
hur man värderar det som kommer fram. 

5.3.1 Åsikterna går isär om en oklar process 

”Jag tyckte att det var för mycket stuprör. Det var oerhört vattentäta skott (…) 
mellan de här förvaltningarna” Kent Ingvarsson (M) 

 
Hur kom det sig egentligen att det blev en organisationsförändring i Mörbylånga 
kommun?  Föregicks det av långa diskussioner om vad man ville uppnå och hur 
det skulle gå till? Det är nog tveksamt att det var så det gick till. Snarare verkar 
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tanken ha kommit upp utifrån ett löst resonemang, som utvecklades och 
undersöktes vid ett par möten, och sen fattade man beslut, med alltför kort 
förberedelsetid. I intervjuerna kommer det upp en hel del olika anledningar till att 
förändringen har genomförts: 
 

• testa nytt arbetssätt, göra politiken mer attraktiv 

• snabba upp processen 

• få bort stuprör 

• helhetssyn på ekonomin 

• stärka kommunfullmäktiges roll 

• motverka nämndspartier 

• helhetsansvar i kommunstyrelsen 
 
Två väldigt spännande citat, som båda kommer från kommunalrådet, är följande 

 
”sen fungerade inte det heller för när man väl hade låst in pengar på den ena 
förvaltningen (…) så gick det ju inte att flytta pengar från skolan till socialen eller 
tvärtom för då var det process upp i fullmäktige och omfördelning av resurser och så” 
Kent Ingvarsson (M) 

 
”Högst upp på listan när vi tog beslutet stod att stärka fullmäktiges roll, den är 
tveksam” Kent Ingvarsson (M) 
 
Det första citatet handlar om behovet av en organisationsförändring, och det andra 
är en utvärdering av hur det gick med målen. I det första citatet kan man på sista 
raden läsa att han ansåg det vara omständligt att behöva föra upp ärenden om 
ekonomiska transfereringar till fullmäktige. I det andra är han tveksam till om 
kommunfullmäktiges roll har stärkts. För mig är innehållet i de två citaten 
motstridiga. Om man gör en förändring som medför att man inte behöver föra upp 
ärenden till fullmäktige, är det kanske inte så konstigt att fullmäktiges roll inte 
stärks? Hur kom det sig egentligen att det blev en organisationsförändring, vem 
var det som tog initiativet och drev frågan? Svaret på den frågan är väldigt oklart. 

 
”Det var kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande. Staffan [dåvarande 
kommunchef, min anm.] ville göra avtryck innan han slutade. Han fick med sig Kent 
Ingvarsson, och så var det en konsult från Stockholm, som var inköpt för att leda oss 
genom processen att det skulle bli en organisation med utskott. En konsult är köpt för 
ett uppdrag.” Michael Granstedt (S) 

 
Oppositionen pekar alltså ut kommunalrådet som den drivande politikern i frågan, 
tillsammans med den dåvarande kommunchefen. Fast kommunalrådet har en 
annan bild av vad som hände: 
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”Det kom upp utifrån ett löst resonemang om hur skulle vi vidareutveckla 
Mörbylånga kommun, det var vi i KS som hade det. Vi sa att vi behöver ha en 
vidareutbildning av oss politiker. Successivt efter första och andra 
utbildningfasen så gled vi in på att ’hur blir det här om man ändrar helt?’. Så 
fördjupade vi oss i det i två eller tre tillfällen och sen gick vi till beslut. Och 
majoriteten var ju för det hela.” Kent Ingvarsson (M) 
 
Så antingen var den nya organisationen en del av en medveten plan, att detta 
skulle bli resultatet, som oppositionen menar. Eller så blev det så här, utifrån ett 
löst resonemang om vidareutveckling, som kommunalrådet anser. I vilket fall kan 
man konstatera att förändringen inte var ordentligt förankrad bland politiken eller 
i verksamheten, innan beslutet fattades. Det blir tydligt av de två följande citaten, 
ett från politiken och ett från tjänstemännen: 
 
”Jag måste ärligen säga att jag visste inte om att vi höll på med detta fast att vi hade 
medlemmar i vårt eget parti som satt på regelbundna möten om detta” Anna-Kajsa 
Arnesson (C) 
 
”Jag antar att det var kommunfullmäktiges presidie? Det var i alla fall ett 
politiskt initiativ” Jonas Jansson, utredningschef 
 
Jonas Jansson beskriver i sin intervju att tjänstemännen fick information om 
politikernas beslut 31 augusti 2010. Det vill säga fyra månader innan den nya 
organisationen skulle sjösättas. Det var första informationen de fick om vad som 
var på gång. Förankringen i tjänstemannaorganisationen kan därmed anses svag. 
Kommunalrådet själv håller med om att processen egentligen gått för fort: 

 
”Vi fick ganska kort starttid där, det var ett halvt år med en hel organisations-
förändring. Man kan säga att den var för kort. Det var att helt ändra karaktär på 
verksamheten, vi hade vanliga gamla rutiner, men det var också ett nytt val, det var 
därför vi hastade fram det.” Kent Ingvarsson (M) 

5.3.2 Effektivare förvaltning men sökande politiker 

När det gäller hur det har gått, om förändringen motsvarade förväntningarna så 
går meningarna isär. Det som är tydligt är att det tagit betydligt längre tid än man 
väntat, och att det varit mycket otydligheter och sökande efter roller. Ingen av de 
intervjuade är heller odelat positiv eller negativ, även om det till en början kan 
verka som att de har en bestämd uppfattning.  

 
”Jag tycker inte den funkar alls. Det känns som att styrningen är riktigt dålig, 
ingen vet hur de ska lyfta saker och ting, i den tidigare organisation visste man 
det, men man famlar fortfarande, och ordförande vet inte hur man ska agera” 
Michael Granstedt (S)  
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Oppositionen var emot den organisationsförändring som genomfördes medan 
kommunalrådet pekas ut som drivande i processen, och hörde till den sida som 
drev igenom beslutet. Att de inte har samma bild av processen eller resultatet är 
därför inte särskilt konstigt: 

 
”Fullmäktige tycker jag inte fungerar så som det borde göra utifrån att man ville ha en 
stärkt fullmäktige, ekonomin har vi kontroll på, stuprören är borta, vi kan öka 
snabbheten i våra beslut om vi är medvetna om att ge delegation på rent praktiska 
frågor” Kent Ingvarsson (M) 

 
Förklaringen verkar dock inte vara så enkel, att de som var för förändringen 
tycker att den har lyckats, och de som var emot är negativa till resultatet. 
Centerpartiet stod på samma sida som moderaterna, och var med och drev igenom 
förändringen. Deras representant Anna-Kajsa Arnesson utvärderar 
organisationsförändringen och dess mål så här: 

 
”snabba upp processen från att vi får in ett förslag till att det verkställs, om det nu ska 
verkställas. Jag är inte så säker på att vi har gjort det. Ibland och ibland inte. Det har 
varit svårt att hitta sina roller och förstå hur det ska fungera, både hos oss politiker och 
hos tjänstemännen. Förvaltningen har jobbat på ett annat sätt nu, de är inte så slutna i 
sina sektioner utan de ska ju jobba lite mer på tvären, och det har väl inte varit 
jätteenkelt alla gånger” Anna-Kajsa Arnesson (C) 
 
Det är en bild som återkommer i fler av intervjuerna, att politikernas roll har varit 
svår att komma underfund med, att det har varit mycket sökande. Däremot är fler 
positiva till hur förvaltningen nu arbetar, det är inte längre samma konkurrens 
mellan de olika verksamheterna, utan man försöker hitta samarbetsområden och 
vinster tillsammans. Kommunchefen sammanfattar det så här: 

 
”i förvaltningen kan man ju se effekten av att det är bättre samarbete, ger effekter både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt” Monica Högberg, kommunchef 
 
Hennes kommentar om hur den politiska organisationen har hanterat förändringen 
är följande: 
 
”Man var inte beredd på vad man faktiskt hade beslutat om (…) Förändring är 
inte så lätt för alla att hantera på nåt bra sätt. Men det måste man ju va medveten 
om innan man går in i en förändring ’har alla förstått vad som kommer att 
ske?’”.  Monica Högberg, kommunchef 
 
Genomgående märks att de inblandade inte tycker att förberedelseprocessen har 
fått ta den tid som behövdes. Beslutet stressades fram för att förändringen skulle 
kunna träda i kraft vid årsskiftet efter valet 2010. Det gjorde att många inte var 
medvetna om vad som skulle ske, och en ordentlig plan hann inte arbetas fram för 
hur organisationen skulle se ut. Det märks till exempel på att delegationsordning 
fått göras om flera gånger, och att utskottsstrukturen under kommunstyrelsen har 
ändrats under resans gång, när man märkt att det inte fungerar. Även 
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beredningarna under kommunfullmäktige är vilande, eftersom det inte är helt klart 
vilken roll eller funktion de ska fylla. Michael Granstedt sammanfattar 
problematiken med de otydliga rollerna så här: 
 
”Det är olyckligt att det inte är nån styrning på politiken i kommunen, då styr 
tjänstemännen så klart. Man styr på det som kommer upp, från tjänstemän i 
högsta grad” Michael Granstedt (S) 

5.3.3 Mörbylånga - utopi, dystopi eller nånting mitt emellan? 

I kapitel 3.2 ”Utopi eller dystopi” utgick jag från SKLs skrift alternativa politiska 
organisationer för att ta fram dimensioner som kan användas för att analysera om 
utveckling efter organisationsförändringar går mot utopi eller dystopi. 
Dimensionerna var medborgarkontakt, rollfördelning, maktfördelning och 
engagemang. Utifrån mina intervjuer ska jag nu beskriva utvecklingen utifrån 
dessa dimensioner.  
 
Medborgarkontakt 

Figur 5:1 Medborgarkontakt  
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer tid för medborgardialog   Kontaktytorna krymper 

 
Ingen av de intervjuade tar upp någon form av ökad medborgarkontakt som en 
följd av sin nya roll. I ett par intervjuer säger de att kontakten har ökat de senaste 
åren, men på frågan vad det beror på så är svaret att de är mer kända i kommunen, 
eller att alla vet vem de är. De finns ingen antydan till att 
organisationsförändringen har lett till ökad medborgarkontakt, och därmed närmat 
sig den utopiska bilden. Snarare kommer det i intervjuerna upp kritiska tankar om 
att nämnderna tidigare hade den direkta kontakten med medborgarna i detaljfrågor 
och att kontakten nu minskat. Dels eftersom detaljfrågorna inte längre behandlas 
politiskt, men också för att det är färre politiker involverade i processen, och att 
kontaktytan därmed minskat. Det vill säga snarast en negativ utveckling, mot den 
dystopiska bilden, även om det inte är helt entydigt. På fråga om hur 
medborgarkontakten går till svarade de intervjuade mer på vilka former kontakten 
kan ske genom. Som medborgarförslag, telefon, mail, hemsidan och personliga 
möten. Det verkar inte finnas någon uttänkt strategi eller plan för hur kontakten 
mellan politiker och medborgare ska gå till, utan det är upp till var och en att 
använda sitt eget nätverk.  

Flera personer tar upp en ny företeelse som testades 4 maj, med gott resultat. 
Det var en frågestund på köpstaden i Färjestaden, där samtliga gruppledare deltog. 
Kommunalrådet kommenterade aktiviteten så här: 

 
”Vi kommer nog skrota vår öppna frågestund i fullmäktige och lägga såna här  
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frågemöten istället, alla gruppledare var med, jag måste säga att det var ett lyckat 
försök” Kent Ingvarsson (M) 

 
En annan aspekt av medborgarkontakten är naturligtvis hur lätt eller svårt det är 
att följa den politiska processen, hur insynen är för media och allmänhet. 

 
”Man kan inte läsa i tidningen dagen efter KLU att ’så här är besluten tagna’, 
utan det beredningsmaterial som presenteras blir inte offentligt förrän den dag 
det skickas ut till KS. Så KS kan inte läsa i tidningen vad vi har beslutat. Pressen 
är ju galna på oss för det.” Kent Ingvarsson (M) 

 
Det är naturligtvis en svår avvägning som politiker att avgöra när ett material ska 
vara publikt eller inte. Å ena sidan kan det praktiskt att hålla på ett material, för att 
det inte ska påverka den politiska behandlingen av ett ärende. Eftersom det är 
svårt att ha en förutsättningslös diskussion, om det blir stora rubriker i media. Å 
andra sidan har medborgarna rätt att göra sin röst hörd innan beslut fattas, det är 
trots allt dem det berör. Här går Mörbylånga kommun längre än många andra 
kommuner, som till exempel Mönsterås, och håller på sitt material så länge som 
möjligt. Så här skriver Dahl om kriteriet upplyst förståelse:  

 
”det skulle bli svårt att rättfärdiga procedurer som täpper till eller undertrycker 
viktig information; som presenterar en dagordning där besluten måste tas utan 
diskussion även om det finns tid” (1999 s. 127).  
 
Alltså, utifrån kriteriet upplyst förståelse är det inte lämpligt att hålla på material i 
onödan, eftersom det minskar möjligheterna för allmänheten att sätta sig in i 
frågor innan beslut. 
 
Rollfördelning 

Figur 5:2 Rollfördelning 
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Ansvaret tydliggörs           Orealistiska krav 

 
Både politiker och tjänstemän är överens om att tiden efter den nya organisationen 
har varit en sökande tid. Det har varit nya roller och funktioner för alla. För 
politikerna i kommunfullmäktige, som inte längre har möjlighet att sitta i någon 
nämnd och ha ansvar för verksamhetsfrågor. För ledamoten i kommunstyrelsen 
som ska ha helhetsansvaret för samtliga verksamhetsområden och helhetsgreppet 
över ekonomin. För den som satt i en nämnd och fattade beslut men nu är ledamot 
i ett utskott som bara är beredande till kommunstyrelsen. För den före detta 
förvaltningschefen som inte längre har huvudansvaret för sin verksamhet. För 
tjänstemännen som tidigare var kopplade till en mindre förvaltning och nu har helt 
nya kollegor. Kort sagt har det varit ett sökande efter sin nya roll, för alla. Det har 
också varit osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän: 
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”Ja, det är lite upp till oss politiker att ge rätt uppdrag så att det kommer 
nånstans. För tjänstemännen har blivit väldigt så där ’det uppdraget har vi inte 
fått’. ” Anna-Kajsa Arnesson (C) 

 
Så här beskriver kommunchefen rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän:  

 
”De [politikerna, min anm.] fattar beslut, i KF, strategiska, i KS mer utifrån att 
styra förvaltningen. Förvaltningen ska se till att det händer” Monica Högberg, 
kommunchef 

 
Det kan ju låta väldigt tydligt och klart vem som ska göra vad, men det har inte 
varit alldeles enkelt att komma tillrätta med rollerna i den nya organisationen: 

 
”Nu har det väl börjat sätta sig men vi har ju också hållt på jättelänge och analysera en 
delegeringsordning vad man som tjänsteman kan göra utan att fråga oss som är 
politiker så att säga” Anna-Kajsa Arnesson (C) 

 
Kommunalrådet håller med, framförallt när det handlar om att hitta sin nya roll 
som politiker, vilket har varit en utmaning för många: 

 
”Problemet som uppstod är att den gamla ledamoten i facknämnden var ju hastigt och 
lustigt fråntagen ett beslut, som om man hamnade i ett utskott bara var beredande och 
där blev en liten kollision och aha upplevelse ’aj, jag får inte bestämma i den här 
frågan utan jag bara ska föreslå och sen är det KS som bestämmer eller KF’ ” Kent 
Ingvarsson (M) 

 
Det tidigare oppositionsrådet Michael Granstedt beskriver det förändrade ansvaret 
så här: 

 
”För att beredning och utskott ska fungera behöver politikerna agera. I nämnderna låg 
ansvaret tungt på förvaltningscheferna, tjänstemännen. I denna organisationen är det 
så övergripande, på alla plan. Beredningarna har ingen förvaltning utan jobbar med  
övergripande frågor. Man måste ha en agenda, hitta frågor som ska upp till beslut”  
Michael Granstedt (S) 

 
Han får medhåll av Anna-Kajsa Arnesson: 

 
”Ansvaret har ökat på politikerna, vi måste vara tydliga, med vad vi kräver för 
underlag och såna här saker också. Det har blivit mycket återremisser för att vi 
tycker sen att underlaget har varit otillräckligt”  Anna-Kajsa Arnesson (C) 

 
Dimensionen rollfördelning handlar inte bara om ifall rollerna eller ansvaret är 
tydligt, utan också om hur kraven eller ansvarsbördan förändrats. Anna-Kajsa 
Arnesson beskriver situationen så här: 
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”Jag lägger mycket mer tid på mitt uppdrag. Dels för att uppdragen har blivit fler 
men också för att det kräver. Ska du va där så kräver det tid.” Anna-Kajsa 
Arnesson (C) 

 
Maktfördelning 

Figur 5:3 Maktfördelning 
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer makt till de folkvalda i KF        Maktkoncentration 

 
Samordning leder till effektivitet              Politiska beslut 

             delegeras till
                 tjänstemän
  

Vad gäller mer makt till de folkvalda i kommunfullmäktige så är det ingen av de 
intervjuade som har upplevt att det faktiskt har blivit så. Uppfattningen är att det 
brustit, och att beredningarna som införts under fullmäktige inte heller har 
fungerat.  

Kommunchefen ser tydliga samordningsvinster inom förvaltningen, att 
organisationsförändringen har gett positiva effekter, och politikerna håller med 
om att förvaltningarna jobbar på ett annat sätt nu. Ett annat av målen med 
organisationsförändringen var att snabba upp processen, att hanteringen av 
ärenden skulle gå fortare. Dels genom att ärenden inte behövde passera nämnder 
men också genom att fler ärenden skulle delegeras till tjänstemän. Genom att alla 
operativa beslut nu har flyttats från nämnder till kommunstyrelsen, så har också 
makten samlats mycket tydligare i ett organ. Här är några röster kring området 
maktfördelning: 

 
 ”Det känns som att KS har blivit en maktfaktor” Anna-Kajsa Arnesson (C) 

 
”Delegationsordningen är ju mkt mkt längre idag än den har varit tidigare. 
De [tjänstemännen, min anm.] har en större frihet som vi inte kan påverka 
egentligen, i genomförandefasen” Kent Ingvarsson (M) 

 
”Det är en informationsbrist mellan tjänstemän och politik när man gör förändringar, 
de ska göra förändringar men de måste också ge en återkoppling.” Kent Ingvarsson 
(M) 

 
”Jag vänder mig emot att säga att det är förvaltningen som styr, för så vill inte 
jag att det ska vara. Vi är inte valda av nån.” Monica Högberg, kommunchef 

 
På frågan om hon tror att det är så, att förvaltningen styr svarar hon: 

 
”Jag tror det är lite både och faktiskt” Monica Högberg, kommunchef 

 
”Vi måste vara tuffare och våga släppa mer på delegation i praktiska frågor. Utskotten 
har för lite makt i den löpande praktiska verksamheten.” Kent Ingvarsson (M)  
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Engagemang 

 Figur 5:4 Engagemang 
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Livaktigare debatt i KF Folkligt engagemang 
 minskar när 
 vardagsfrågorna 
 försvinner 

 
Helhetssyn Forum för eldsjälar 

försvinner 
 

Ingen av de intervjuade upplever att debatten har blivit livaktigare i 
kommunfullmäktige efter organisationsförändringen. Vad det beror på är inte 
entydigt. Som svar på frågan får jag olika svar; antingen har inte presidiet tagit det 
ansvar de borde, eller så är de ledamöter som är insatta i frågorna redan mättade 
på debatt, eller så kommer det upp färre frågor av tyngd. Så här uttrycker Anna-
Kajsa Arnesson det: 

 
”Men jag kan känna det i och med att få personer har mer att göra så är man mätt när 
man kommer till KF, och jag känner att man är inte lika sugen [på debatt, min anm.]” 
Anna-Kajsa Arnesson (C) 
 
En annan utmaning, som det före detta oppositionsrådet pekar på, är att man inte 
längre kan använda nämnderna för att lära upp nya politiker. Eftersom alla utskott 
nu ligger under kommunstyrelsen, måste det vara därifrån man plockar samtliga 
ledamöter och ersättare: 
 
”Man har bara 49 [så många ledamöter finns i KF, min anm.] plus ersättare att 
jobba med, det är svårt att komma in och lära sig det politiska arbetet för att sen 
gå in och ta uppdrag senare, som det är i andra kommuner” Michael Granstedt, 
fd. oppositionsråd Mörbylånga 
  
Det är ett problem för partierna, eftersom det bara är val vart fjärde år, och man nu 
inte kan få någon påfyllning av nytt folk på olika uppdrag, eller lära upp nya 
medlemmar och släppa in dem. Visst går det att lösa, kommer det fram, att någon 
utanför kommunfullmäktige sitter i kommunstyrelsen, men det är inte 
rekommenderat, och inte heller så lätt, eftersom det för med sig många olika 
uppdrag, och vissa kanske bara är intresserad av enskilda frågor: 

 
”Man har bara de personer som stod på listan att spela med, det är svårt som 
medlem eller ja, att gå med i ett parti och få uppdrag. Engagerar man sig politiskt 
vill man ju påverka.” Michael Granstedt, fd. oppositionsråd Mörbylånga 

 
När det kommer till helhetssynen dock, är alla överens. Det är den stora fördelen 
med organisationsförändringen. Kommunstyrelsen har fått en mycket bättre 
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överblick, pengarna ligger i en kassa, och utskotten har inte tagit samma roll som 
nämnderna med att försvara sina frågor med näbbar och klor.  

 
Sammanfattning analysdimensioner 

 
Sammanfattningsvis, hur ser utvecklingen ut egentligen, utifrån dimensionerna 
medborgarkontakt, rollfördelning, maktfördelning och engagemang? Hur nära 
ligger Mörbylånga utopin respektive dystopin? Jag har strukit under de tendenser 
jag tycker mig se, det betyder inte att det fullt ut är på det ena eller andra viset, 
men det lutar åt den utvecklingen. Vissa av kriterierna tycker jag mig inte ha fått 
en klar bild av, till exempel huruvida det folkliga engagemanget minskar när 
frågorna som behandlas snarare blir strategiska än vardagliga. Då har jag valt att 
inte markera det alternativet alls. 

Figur 6:1 Sammanfattning analysdimensioner 
 

Medborgarkontakt 
Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer tid för medborgardialog   Kontaktytorna krymper 

 
Rollfördelning 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Ansvaret tydliggörs Orealistiska krav 

 
Maktfördelning 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Mer makt till de folkvalda i KF Maktkoncentration 

 
Samordning leder till effektivitet  Politiska beslut  

  delegeras till  
  tjänstemän  
Engagemang 

Utopi  -------------------------------------------------------------------------- Dystopi 
Livaktigare debatt i KF Folkligt engagemang 
 minskar när 
 vardagsfrågorna 
 försvinner 

 
Helhetssyn Forum för eldsjälar  
 försvinner  
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6 Mörbylångas nya organisation 

I detta kapitel redovisas och diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån det 
insamlade empiriska materialet och studiens frågeställningar besvaras. 

6.1 Uppnåddes målen och förhoppningarna? 

Först ska sägas att Mörbylånga införde sin nya organisation årsskiftet 2010/2011. 
Därmed har den levt ungefär 2,5 år och varje förändring kräver tid för att sätta sig.  
När nu det är sagt, utifrån de omständigheter som råder, hur har det gått? Vad är 
svaret på frågan: Uppnås de mål och förhoppningar som finns när beslut om 
förändring fattas? 

Det stora målet var att stärka kommunfullmäktiges roll. Det är i stort sett alla 
intervjuade överens om. Lika överens är de om att det inte blev så. Beredningar 
under fullmäktige är vilande, utskottens ledamöter söker sina nya roller, större 
ansvar vilar på politikerna att driva frågor och tjänstemännen fattar fler beslut.  

Kostnaderna för den politiska verksamheten har ökat kraftigt, samtidigt som 
antalet förtroendevalda har minskat. Processen har inte blivit så mycket snabbare 
som man hade hoppats på. Även om de intervjuade inte är helt överens om ifall 
ärendehanteringen verkligen har snabbats upp eller inte, så är ingen nöjd med 
hastigheten på hanteringen idag. Däremot har kommunstyrelsen en helt annat 
helhetssyn idag och kontrollen över ekonomin har ökat kraftigt. Förvaltningen 
arbetar mer effektivt och samverkar mer mellan olika verksamheter.  

Det är en tydlig maktkoncentration till kommunstyrelsen i förhållande till 
övriga politiker. En av de intervjuade gick så långt att hon menade att det finns ett 
a- och ett b-lag, informativt, i fullmäktige idag, beroende på om man sitter i KS 
eller ej. Det finns en otydlighet i rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän, 
men också en oklarhet i ansvarsfördelningen politiker emellan. Otydligheten i 
roller är en sak som kan falla på plats när organisationen fått mer tid att sätta sig.  

Något som däremot är oroande är det ökade ansvaret på politikerna att själva 
initiera och driva frågor, som man inte orkar eller klarar av att leva upp till. 
Sammantaget kan man se att maktkoncentrationen har ökat, färre politiker ska 
dela på uppdragen, och det innebär ett ökat ansvar och en tyngre arbetsbörda. Det 
är också svårare för nya politiker att komma in i systemet under mandatperioden, 
eller att lära sig genom ett ersättaruppdrag i en nämnd.  

En fördel som flera av de intervjuade lyfter fram är att förvaltningen jobbar på 
ett annat sätt, utan stuprör. En annan positiv effekt som man är överens om är att 
ekonomin har samlats i en pengapåse, vilket leder till ökad helhetssyn för de som 
fattar beslut. Alla dessa konsekvenser beror på att nämnderna avskaffats och att 
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KS tagit en ny, större roll i beslutsorganisationen. Den nya organisationen har fört 
med sig en del fördelar, som helhetssynen för kommunstyrelsen, kontrollen över 
ekonomin och att stuprören mellan förvaltningarna försvunnit. Hade det varit 
möjligt att uppnå samma positiva effekter utan de negativa konsekvenserna? Hade 
kanske nämnderna kunnat fortsätta finnas, och tillsättas som tidigare, men inte 
längre ha beslutsrätt utan en beredande funktion, som utskotten nu har till KS? I 
så fall kunde fler politiker varit delaktiga i arbetet, och delat på ansvaret. Det hade 
också varit lättare att skola in nya politiker för att kunna ta tyngre uppdrag. Å 
andra sidan hade kanske inte helhetssynen blivit densamma i kommunstyrelsen. 

6.2 Påverkar förändringar i kommunal organisation 
demokratin? 

Uppsatsens frågeställning lyder: Påverkar förändringar i kommunal organisation 
demokratin? I så fall hur? Min studie visar att organisationen har påverkan på 
demokratin, och därmed också påverkas av en organisationsförändring. Vad gäller 
kriteriet effektivt deltagande, så försvåras det eftersom systemet har slutits en 
aning och ersättare inte längre har närvarorätt i samtliga utskott. Upplyst 
förståelse, att ha möjlighet att sätta sig in i frågor innan beslut, påverkas också i 
negativ riktning, när fler handlingar stämplas som arbetsmaterial en större del av 
processen, alla har därmed inte lika möjlighet att tycka till eller sätta sig in. En 
positiv förändring för kriterierna är att fler partier är representerade i 
kommunstyrelsen, eftersom antalet ledamöter har utökats.  

Vad gäller den sociala representativiteten är helheltsintrycket att det inte tycks 
ha påverkats nämnvärt av organisationsförändringen. På en del faktorer har 
utvecklingen gått i positiv riktning, andra i negativ. Men utvecklingen är väldigt 
lik den som skett i Mönsterås mellan de båda mandatperioderna, och kan därför 
inte härledas till just organisationsförändringen i sig. Däremot har jag inte kunnat 
utläsa vissa saker, som ålder och etnicitet på de folkvalda i kommunstyrelse och 
utskott, så det går inte entydigt att säga att den sociala representativiteten inte har 
påverkats, där många av besluten fattas. 

I kapitel 5.3.3 ”utopi, dystopi eller nånting mitt emellan?” beskriver jag 
utvecklingen i Mörbylånga efter organisationsförändringen, utifrån vad som 
framkommer i mina intervjuer. I dagsläget ser bilden ganska negativ ut, det finns 
mycket att jobba med för att utveckla organisationen i den riktning man önskar. 
Fast en hel del av de tendenser som finns, mot den dystopiska bilden, är möjliga 
att vända, om man jobbar aktivt och medvetet med det. 
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6.3 Diskussion 

Trenden i de svenska kommunerna är tydlig, färre förtroendevalda och 
facknämnder som slås ihop eller tas bort. I en del kommuner leder det till en 
vitalisering av den politiska organisationen, i andra till maktkoncentration och 
otydliga roller. Att lyckas få kommunfullmäktige mer aktivt och engagerat verkar 
vara knäckfrågan, och jag tror att det krävs en tydlig tanke om hur man ska 
åstadkomma detta innan man byter organisationsmodell. Förändringar tar tid 
innan de sätter sig, men om de ska lyckas krävs också tid att förbereda sig inför en 
förändring. En av de saker Mörbylånga missade var just det, att ta sig tid att 
faktiskt fundera igenom och arbeta fram metoder och modeller. Första åren efter 
organisationsförändringen har gått åt till att söka sina roller. Denna process kunde 
varit mycket smärtfriare om diskussionen tagits tidigare.  Det finns i praktiken, 
kanske inte nödvändigtvis i teorin, en motsättning mellan effektivitet och 
demokrati. Ta exemplet med budgeten, där alla omföringar mellan nämndernas 
ramar tidigare behövde gå upp till kommunfullmäktige. Det kan knappast anses 
vara särskilt effektivt. Å andra sidan var det helt klart demokratiskt, att de 
folkvalda, kommunens högst beslutande organ, beslutade om hur kommunens 
resurser skulle fördelas. Med den nya ordningen, ligger hela budgeten i en pott, 
som kommunstyrelsen disponerar. Därmed behöver inga omföringar göras, 
beslutet behöver inte tas upp i kommunfullmäktige, där mötena är offentliga. 
Därmed minskar allmänhetens insyn och möjlighet att påverka. Likaså är den nya 
organisationen mer effektiv med en samlad gemensam förvaltning, målet var att  
beslutsprocesserna skulle kortas av. Å andra sidan har mer makt flyttats till 
tjänstemännen, när fler beslut delegeras från politiker till tjänstemän. Det tar tid 
innan vi ser, om den nya organisationen har medfört strukturer som försämrar 
demokratin, eller om det är en sökande fas som går över när organisationen fått 
sätta sig. 
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Intervjuer 

Arnesson, Anna-Kajsa. Ledamot (C) Kommunstyrelsen Mörbylånga kommun. 
130507. 

Granstedt, Michael. Ledamot (S) Kommunfullmäktige Mörbylånga kommun. 
130510. 

Högberg, Monica. Kommunchef Mörbylånga kommun. 130507. 
Ingvarsson, Kent. Kommunalråd (M) Mörbylånga kommun. 130507. 
Jansson, Jonas. Utredningschef Mörbylånga kommun. 130507. 
 

Mail och samtal 

Gustavsson, Ulf, kommunsekreterare Mörbylånga 130507 
Wahlström, Elisabeth, ekonomichef Mörbylånga 130513 
Freij, Birgitha, kommunsekreterare Mönsterås 130510 
Johansson, Fredrik, ekonomichef Mönsterås 130513 
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Bilaga Intervjufrågor 

1 vad heter du, vad jobbar du med/uppdrag, beskriv din egen roll/funktion 
 
2 vad är en ideal demokratisk process, enligt ditt sätt att se 
 
3 hur upplever du dina möjligheter att påverka 
 (processer, beslut, dagordning) 
 
4 hur går kontakten med medborgare till 
 har det ändrats nåt de senaste åren 
 
5 varför gjorde ni en organisationsförändring 
 vem initierade den 
 
6 hur förändrades organisationen 
 (vilken den mest framträdande förändringen, substantiellt) 
 
7 beskriv fördelningen/arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän 
 har det ändrats 
 
8 har din roll förändrats 
 
9 vilka/vem bollar du med inför beslut 
 hur såg det ut innan 
 
10 motsvarade förändringen förväntningarna 
  
11 bäst/sämst med förändringen 


