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Sammanfattning 
Abstract 
The Social Democratic Party and the Moderate Party are two parties with different ideological background. The 
parties have different opinions in issues of public and private matters. The Social Democratic Party profiles it 
self, through the local and national party programs, as a party for solidarity and security. The Moderate Party, on 
the other hand, profiles it self through their programmes as a party with a possibility for the individual to shape 
his or her own life. 
 
Through a survey on members in the local government, and two key persons at national level, the view of 
municipal self-government has appeared. The party programmes constitute a platform for the parties´ views on 
municipal self-government. These views have been put together with the result of the survey. Urban Strandberg 
has designed an analysis frame related to municipal self-government. His concept, municipalities’ basic 
character, board of directors and administration, is the theoretical foundation of the thesis. The content of the 
Party programmes and the results of the survey are then discussed within the frame of  Strandbergs concept and 
Demokratiutredningens rapport SOU 2000:1. From the collective perspective of the theory, the content of party 
programmes and the result of the survey an image of the parties’ views on municipal self-government starts to 
grow. 
 



 

 
Within each party respectively, they keep a common strategy in important issues, which the local governments 
and the parties’ basic characters have raised. There are dividing lines due to the administration of the 
municipalities. Civic participation unites the parties in ideological issues. The opinions, in the issue of 
municipal self-government, differs between the Social Democratic Party and the Moderate Party. The reason for 
that is because of their fundamental different views in the fields of social order and ideology, as it is described 
in the party programmes. In reality when the parties shape the politics they cannot profile themselves as much 
as in the “vision” in their party programmes. The parties have to find a middle course, which is reflected in the 
answers from some of the respondents.    
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SAMMANFATTNING 
 

Moderaterna och Socialdemokraterna är två partier med olika ideologisk 
bakgrund. Partierna har olika uppfattning i frågor som rör t ex offentligt och 
privat. Socialdemokraterna profilerar sig genom sina lokala och nationella 
partiprogram som ett parti för gemenskap och trygghet. Moderaterna 
profilerar sig genom sina program istället som ett parti för individens 
möjlighet att forma sitt eget liv.  
 
Genom enkätundersökning med kommunfullmäktigeledamöter och två 
nyckelpersoner från riksnivån har tankegångar kring kommunalt självstyre 
framkommit. Partiprogrammen utgör en bas för partiernas syn på 
kommunalt självstyre, vilken sammanförts med enkätundersökningen. 
Urban Strandberg har utformat en analysram kring kommunalt självstyre. 
Hans begrepp kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning ligger till 
grund för uppsatsens teori. Partiprogrammen och respondenternas svar 
diskuteras utifrån Strandbergs begrepp och Demokratiutredningens rapport 
SOU 2000:1. Utifrån teorin, partiprogrammen och enkätundersökningen kan 
en bild formas kring partiernas syn på kommunalt självstyre.  
 
Inom respektive parti håller partierna en gemensam linje i viktiga frågor 
som kommuners styrelse och grundkaraktär aktualiserar. Skiljelinjer finns 
rörande kommuners förvaltning. Medborgerligt deltagande förenar partierna 
kring ideologiska frågor. Socialdemokraterna och Moderaterna skiljer sig åt 
i frågan om kommunalt självstyre eftersom deras grundläggande 
samhällssyn och ideologi drar åt olika håll inom partiprogrammen. I 
verkligheten när partierna formar sitt politiska innehåll kan de inte profilera 
sig lika hårt som i partiprogrammens ”vision” utan här måste de finna en 
medelväg, vilket återspeglas i vissa av respondenternas svar.  
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1. INLEDNING 
 
”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse.”1

 
En av demokratins grundbultar är att kommunerna skall styra sig själva i 
enlighet med grundlagen.2 Kommunal självstyrelse har lång tradition i 
Sverige. Den moderna tappningen går tillbaka till 1862 års 
kommunalförordning. I 1862 års kommunallag skulle kommunerna styras 
lokalt och demokratiskt av medborgarna i kommunen. Kommunen skulle 
vara självständig i förhållande både till det gamla ståndssamhällets 
beslutsorgan och till staten. Under 1940-talet diskuterades en 
kommunindelningsreform och 1952 kom storkommunsreformen. Fördelarna 
med sammanslagningarna ansågs vara dels ekonomiska dels 
förvaltningsmässiga av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.3  
 
1991/92 fick Sverige en ny kommunallag, vilken skulle ge ökad frihet för 
kommunerna. Kommunallagen skulle garantera en demokratisk 
beslutsprocess, skapa minoritetsskydd, ge kommunmedlemmarna insyn och 
möjlighet att medverka i verksamheten samt garantera 
kommunmedlemmarna rättssäkerhet.4 Kommunallagen fastslår att grunden 
för demokratin vilar på allmänhetens engagemang i samhället.5 Lagen om 
lokala organ inrättades 1980.  Kommunerna fick möjlighet att inrätta lokala 
organ med förvaltnings- och verkställandeuppgifter. Intresset riktades mot 
kommundelsnämnder. Decentraliseringsambitionerna bidrog även till oro 
för minskad genomslagskraft för regering och riksdag. Kraven på 
rättsäkerhet och likställighet i ekonomiskt och socialt hänseende för alla 
kommunmedborgare medför krav på statens kontrollfunktioner gentemot 
kommunerna.6  
 
Ett forskningsområde som inte forskats mycket kring är hur de politiska 
partiernas ideologier påverkar uppfattningen om kommunalt självstyre. 
Moderaterna och Socialdemokraterna är två politiska partier med olika 
ideologisk bakgrund.7 Partiprogrammen har olika synsätt och prioriteringar 
kring viktiga frågor. Socialdemokraterna profilerar sig som ett parti för 
gemenskap och trygghet. Moderaterna framhäver individuell frihet och 
lägger stor vikt vid de individuella möjligheterna att förändra sin 
livssituation. Partiernas ideologiska tankar påverkar och genomsyrar deras 
syn på beslut som skall fattas kring kommunalt självstyre.8   

                                                           
1 RF 1 Kap 1§ 
2 Gidlund, J (1983) Kommunal självstyrelse i förvandling: sammanfattning av 
forskningsresultat om    kommunindelnings reformen. Liber Förlag, Stockholm. Sid. Förord 
3 Ibid. Sid.11-15 
4 Grimlund, B, Gustavsson, A, Zanderin, L (1997). Sid.  58f 
5 Ibid. Sid. 25 
6 Ibid. Sid.108-117 
7 Strandberg, U (1998) Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994. Gidlunds 
förlag, Hedemora.   
Sid. 2  
8 Partiernas partiprogram se kapitel för vidare utveckling av partiernas tankegångar. 
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När politiska partier definieras återfinns ofta deras syn på nationalstaten 
samt partiets samhällssyn. Sverige domineras av ett vänster- och ett 
högerperspektiv med Moderaterna och Socialdemokraterna på varsin kant. 
Från 1930-talet till 1980-talets mitt har offentliga sektorns utbyggnad varit 
en av stridsfrågorna. Skillnader finns mellan nationell och lokal nivå 
angående partiernas möjlighet att verka tillsammans. På nationell nivå är 
risken för låsningar större eftersom en majoritetskonstellation kan uppstå 
med två partier som inte kan verka tillsammans. På lokal nivå förekommer 
konstellationer som på nationell nivå är helt uteslutna. Att partierna inte kan 
regera tillsammans gör debatten mellan partierna intressant i frågor rörande 
kommunalt självstyre.9  
 
1.2 SYFTE 
 
Syftet är att undersöka om, och i sådana fall hur, Moderaternas och 
Socialdemokraternas syn skiljer sig åt gällande kommunalt självstyre, samt 
undersöka om kommunal- eller riksnivå har någon påverkan för 
uppfattningen om kommunalt självstyre.  
Frågeställningar: 

 
1. Hur uppfattar partierna kommuners grundkaraktär, styrelse och 

förvaltning? 
2. Är partitillhörighet avgörande för politikernas syn på kommunalt 

självstyre? 
3. På vilket sätt uppfattas formerna för medborgarinflytande av 

Socialdemokraterna och Moderaterna? 
4. Vilka skillnader finns mellan riksnivå och lokalnivå rörande 

kommunalt självstyre?  
 
1.3 METOD  
 
I metodkapitlet kommer empirins tre huvuddelar att presenteras. Empirins 
delar består av enkätundersökning, lokala- och nationella partiprogram. 
Metodkapitlet behandlar även uppsatsens teori, som består av Strandbergs 
syn på kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning samt 
medborgerligt deltagande utifrån Demokratiutredningens rapport i SOU 
2000:1.  
 
Enkätundersökning 
 
Den genomförda undersökningen baseras på en enkätundersökning via mail. 
Detta val motiveras genom att det varit det bästa sättet att nå ut till 
undersökningsgruppen, huvudsakligen pga politikernas tidspressade 
situation. Intressefokus för uppsatsen ligger främst i att få en uppfattning om 
skillnader och likheter mellan Socialdemokraters och Moderaters syn på 
kommunalt självstyre. Enkätundersökningens respondenter är 
kommunfullmäktigeledamöter i Linköping och Norrköping samt två 

                                                           
9 Johansson, F, Strömberg, L, Nilsson, L  (2001) Kommunal demokrati under fyra 
decennier. LiberFörlag, Malmö. Sid. 68f 
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nyckelpersoner på riksnivå. Deras egna reflektioner och möjlighet att 
formulera egna svar var mycket viktigt. Enkäten formades med fasta 
strukturerade frågor. Två frågor innebar att respondenten var tvungen att 
välja mellan olika fasta alternativ. Dock fanns det utrymme för egna 
kommentarer och flera alternativ var tillåtna. 10  
 
Undersökningen genomfördes i två omgångar: 
Först sändes en provenkät ut till fem personer med varierande bakgrund. 
Personerna är akademiker med kunskap om kommuner. Efter vissa 
ändringar i enkätmallen inleddes enkätomgång  ett.  
 
I den första urvalsomgången låg fokus på kommunfullmäktigeledamöter i 
Linköping och Norrköping och riksdagsledamöter inom Socialdemokraterna 
och Moderaterna. Ledamöterna valdes ut genom ett slumpmässig urval 
genom lottdragning. Enkäten följdes av ett följebrev i vilket ämnet 
presenterades samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Ett 
förtydligande om att svaren skulle redovisas efter partitillhörighet och inte 
personligt klargjordes i följebrevet. 11 Enkäten i omgång ett bestod av 18 
frågor.12

18 enkäter utsändes varpå fyra svar inkom. Ett vardera från Moderaterna i 
Norrköping, Linköping och på Riksnivå, samt Socialdemokraterna i 
Linköping. Efter tre veckor utsändes en påminnelse och då inkom ytterligare 
ett svar från Socialdemokraterna i Linköping. Kontakt upprättades med 
riksdagsledamöterna inom det moderata paritet som av tidsskäl inte kunde 
besvara enkäten utan sände den vidare till partikansliet. En nyckelperson 
som handhar kommunfrågor besvarade enkäten.  
 
Enkätsvaren i omgång ett var för få varför en enkät utsändes till ytterligare 
kommunfullmäktigeledamöter i kommunerna. Urvalsomgång nummer två 
bestod av en enkätundersökning med samma frågor som den tidigare men 
frågorna var begränsade till 10 stycken. Åtta frågor plockades bort eftersom 
kommunfullmäktigeledamöterna av tidsskäl inte kunde besvara enkäten i 
omgång ett. Frågorna har samma karaktär som i enkätomgång ett och 
innehållet i de tio frågorna ger det innehåll uppsatsen behöver för att svara 
till uppsatsens syfte.13 Tanken var att färre frågor skulle ge en större 
svarsfrekvens bland respondenterna. Urvalet var ett slumpmässigt urval 
genom lottdragning mellan kommunfullmäktigeledamöter i Linköping och 
Norrköping. Riksdagsledamöterna hade inte tid att besvara enkäten, vilket 
framkom under första urvalet. Därför fanns dessa inte representerade i andra 
omgången. Av 12 enkäter, tre till varje parti inom varje kommun, inkom ett 
svar vardera från Moderaterna och Socialdemokraterna i Norrköping.  En 
påminnelse utsändes men inget ytterligare svar inkom. 
 
Eftersom riksdagsledamöterna av tidsskäl inte kunde besvara enkäten  
innebar det att ett nytt tillvägagångssätt utarbetades. Endast ett svar från 
Moderaterna respektive Socialdemokraterna fick utgöra basen för 

                                                           
10 Se Bilaga 1 gällande enkätfrågornas utformning. 
11 Se bilaga 3 för följebrev. 
12 Se bilaga 1 för enkätundersökning inom urvalsomgång 1. 
13 Se bilaga 2 för enkätformuläret i urvalsomgång 2. 
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riksdagsnivån. En motivering är att dessa svar kommer från nyckelpersoner 
rörande kommunala frågor inom respektive parti och deras svar får stå som 
grund för partiernas syn inom undersökningen rörande kommunalt 
självstyre. Socialdemokraterna på riksnivå svarade inte under urvalsomgång 
ett. I den andra enkätomgången fick författaren genom upprepade försök 
försöka hitta en respondent. Under fyra månader försökte författaren få 
kontakt med Socialdemokraterna vilka inte kunde finna en respondent från 
partiet. I augusti månad 2002 inleddes en telefonintervju med en 
riksdagsledamot från det socialdemokratiska partiet på riksnivå. 
Representanten ställdes samma frågor enligt tidigare enkätformulär men 
tillvägagångssättet var telefonintervju.  
Politikerna inom de olika partierna, som besvarat enkäten kommer att 
benämnas respondenter i diskussionskapitlet. Respondenterna är 
fullmäktigeledamöter och de två nyckelpersonerna på riksnivå.14  
  
Författaren är medveten om att svarsfrekvensen är mycket låg. Men tanken 
är inte att dra några generella slutsatser utan att se tendenser i de svar som 
inkommit. Författaren är medveten om problem som en enkätundersökning 
kan medföra. Det finns en risk att respondenterna inte lägger samma 
innebörd i ord och begrepp som författaren och att svaren därigenom kan bli 
missvisande. Skillnader i teoretisk och verklighetsförankrad kunskap kan 
förekomma, vilket kan leda till missvisande svar från respondenterna. 
Tolkningsproblem är ett annat och omtalat metodproblem. Författaren har 
försökt att tolka så lite som möjligt och presenterat så mycket som möjligt 
av vad respondenterna verkligen svarat. Författarens tolkningar finns inom 
ramen för diskussion där egna synpunkter och paralleller dragits. Att 
Moderaterna är ett oppositionsparti kan bidra till djärvare förslag då partiet 
inte behöver genomdriva sina förslag till fullo. Även det faktum att det är 
valår kan bidra till en viss karaktär på svaren eftersom försök att värva 
röster kan förekomma. 
 
Lokala partiprogram 
 
De lokala partiprogrammen används som underlag för att presentera 
Norrköpings- och Linköpings kommunpolitikers tankegångar kring 
kommunalt självstyre. Partiprogrammen presenteras utifrån 
kommuntillhörighet under rubrikerna Socialdemokrater och Moderater. 
Därefter sammanfogas Socialdemokraterna och Moderaterna inom 
respektive parti under Strandbergs begrepp kommuners grundkaraktär, 
styrelse och förvaltning. Lokala kommunavvikelser inom partiet 
presenteras. De lokala partiprogrammen har analyserats genom textanalys. 
Partiprogrammen utgör basen för vad partierna vill åstadkomma med sin 
kommun och hur partiet ställer sig till kommunalt självstyre. 
Partiprogrammen jämförs i diskussionen med enkätundersökningen och 
teorin. Motiveringen av partiprogrammen som underlag i uppsatsen är att 
partierna däri preciserar sina önskningar och mål i dagens samhälle. 
Textanalysen genomförs genom att ordet i texten får vara det tongivande. 
Texten i programmen ses som en ideologisk ”sanning”.  

                                                           
14 Respondenterna får beteckningar i diskussions kapitlet för att läsaren lättare skall 
särskilja deras svar från varandra samt från partiprogrammen. 
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Ett problem med partiernas lokala partiprogram är deras omfattning. 
Partiprogrammen har en tendens att presentera nyckelbegreppen utan 
bakgrundsfakta. Författaren är medveten om att de lokala partiprogrammen 
skall nå ut till kommunens väljare samt innehålla fakta som snabbt och lätt 
går att ta till sig. För att utveckla Moderaterna i Linköpings partiprogram 
har skriften Alternativ 2000 2002 använts, vilken innehåller fler partier än 
Moderaterna. Eftersom Moderaterna finns med i skriften så utgör det 
värdefull information om partiets tankegångar kring kommunalt självstyre.  
 
Nationella partiprogram 
 
De nationella partiprogrammen representerar Socialdemokraternas och 
Moderaternas syn på kommunalt självstyre. Partiprogrammen utgör basen 
för partierna på nationell nivå. Programmen har analyserats genom 
textanalys för att få fram partiernas syn på kommunalt självstyre. Partiernas 
ord i partiprogrammen används som en ideologisk "sanning". Programmen 
presenteras i uppsatsen utifrån Strandbergs begrepp kommuners 
grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Medborgerligt deltagande finns 
även representerat, dock endast hos Moderaterna. Partierna placeras därefter 
in i tre olika figurer utifrån deras partiprogram för att åskådliggöra deras syn 
på  kommunalt självstyre.  
 
Problem som kan uppstå vid en analys av partiprogrammen är 
tolkningsproblem. Textanalys är en form av tolkning och författaren har 
tolkat så lite som möjligt när partierna placerats in i figurerna och istället 
försökt analysera vad partierna verkligen framhävt. Författaren har utifrån 
teorin placerat in partierna i olika fack rörande Strandbergs argument kring 
kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Författaren är medveten 
om att placeringarna kan vara flytande för de båda partierna. Med 
härledning av teorin är dock författarens uppgift att placera in de båda 
partierna efter deras nationella partiprogram. Ett annat problem är att 
partiernas program skiljer sig åt gällande karaktären, dvs både till form och 
innehåll. Socialdemokraterna har ett mer allmänt, vilket gör att 
textanalysens fokus blir att i det allmänna hitta information rörande 
kommunalt självstyre. Moderaternas partiprogram specificerar kommunalt 
självstyre i högre grad, vilket medför ett lättare underlag. Detta leder även 
till att rubriken "Medborgerligt deltagande" utifrån Demokratiutredningens 
grund endast återfinns hos Moderaterna. Problemet gällande skillnader i 
partiprogrammen minskar genom en enkätundersökning med två 
nyckelpersoner inom båda partierna.  
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Teori  
 
Valet av teori motiveras genom att välja en forskare som undersökt synen på 
kommunalt självstyre utifrån ideologi. Urban Strandberg har i sin 
doktorsavhandling Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994 
framställt en teoristruktur som ligger till grund för följande D-uppsats.15

 
Strandbergs teori bygger på att undersöka de idémässiga 
bevekelsegrunderna för den kommunala självstyrelsens funktion och 
utformning. Strandberg skapar en egen teori med hjälp av olika tänkare 
inom området. Teorin bygger på tre olika huvudindelningar; kommuners 
grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Utifrån dessa tre huvudbegrepp 
bildar Strandberg en analysram där fler dimensioner gör sig gällande: 
Figur116                 
                      Självständighet 
                           Syn på kommunens  
                            relation till staten                                     Statsbundenhet 
Idéer om kommuners grundkaraktär               

 Organisk 
                  
                                       Samhällssyn 
                              Mekanisk 
 
               Omfattande 
 
                 Den kommunala  
                 styrelsens spelplan              Begränsande 
Idéer om kommuners styrelse        

                 Direktdemokratins styrelse 
                  
                              
                                                               Kommunmedborgarens roll     

              Representativ styrelse 
 
   

                   Amatörmässig kompetens 
   
                                                                  Kompetens som  

förvaltningen grundar                              Professionell kompetens 
Idéer om kommuners förvaltning                        sig på        

                          Formell 
                            Förvaltningens 
                            relation till de 
                            politiska beslutens                          Substantiell 
                            innehåll 
 
 
 
Utifrån Strandbergs analysram, vilken han skapat med hjälp av olika tänkare 
bildas en teori som ligger till grund för denna uppsats. Strandberg har 
genom ovanstående analysram format en begreppsapparat. Uppsatsen i sin 
tur har satt sin prägel på begreppen och det är viktigt att genom teorikapitlet 
och metodkapitlet fastställa vad författaren menar med begreppen för just 
denna uppsats. Med ovanstående beskrivning av Strandberg hoppas 

                                                           
15 Urban Strandberg är verksam vid Göteborgs Universitet vid statsvetenskapliga 
institutionen. Hans doktorsavhandling är även en slutredovisning från forskningsprojektet, 
”Kontrakt eller förvaltning – förening eller gemenskap. Idéer och värdemönster i debatten 
om kommunerna och välfärden” Forskningen har bedrivits vid CEFOS med Mats Dahlqvist 
som projektledare och Urban Strandberg som biträdande forskare. Mats Dahlqvist och 
Jonas Hinnfors har varit Strandbergs handledare under doktorsavhandlingen. 
16 Urban Strandbergs analys ram ur Strandberg, U (1998). Sid. 47 
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författaren klargöra Strandbergs begrepp och i teorikapitlet formas 
uppsatsens vinkling av begreppen.17 Metoden som Strandberg använder sig 
av är en empirisk idéanalys med programskrifter och partiprogram som 
främsta bas. Strandberg analyserar partierna mellan 1962-1994.18 Han 
analyserar olika frågor som tas upp på dagordningen under de olika 
tidsperioderna, t ex skola- och omsorgsfrågor. 
 
Metoden i denna uppsats skiljer sig delvis från Strandbergs metod. 
Uppsatsen har inriktat sig mot endast två partier; Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Partierna har valts eftersom Socialdemokraterna varit det 
ledande partiet under 1900-talet och Moderaterna det stora 
oppositionspartiet. Utmärkande för denna uppsats är även att det lokala 
planet har tillförts i form av två kommuner; Norrköping och Linköping. 
Kommunerna har valts eftersom de har olika bakgrund. Norrköping är en 
arbetarkommun som styrs av Socialdemokraterna i minoritet. Linköping är 
en tjänstemannakommun som styrs av Socialdemokraterna, Centern och 
Miljöpartiet. I uppsatsen finns också en enkätundersökning, vilket medför 
en ny analysgrupp. Analysgruppen blir kommunfullmäktigeledamöter i 
kommunerna Linköping och Norrköping samt två nyckelpersoner på 
nationell nivå. Uppsatsen tillför den kommunala nivån i 
enkätundersökningen och får därigenom med planet där den kommunala 
självstyrelsen i praktiken äger rum. 
 
Likt Strandbergs avhandling finns partiprogrammen som en bas för analys 
av partiernas syn på kommunalt självstyre. Den ideologiska aspekten 
används i form av partiprogrammen för att se huruvida partiernas 
ideologiska bas är förenlig med politikernas egna åsikter, samt hur de 
förenas med uppsatsens teoretiska utgångspunkter gällande frågor om 
kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Grundbegreppen och 
dimensionerna hos Strandberg utvecklas genom att de även berör det lokala 
planet och får därigenom också en annan innebörd vid analysen. Synen på 
begreppsapparaten får en lokal förankring. Den lokala förankringen medför 
att begreppen används på en målgrupp därmed bildas en ny analysram med 
gemensam grund, men med en annorlunda förankring på både kommunnivå 
och nationell nivå än Strandbergs analysram. Strandberg använder sig av två 
dimensioner rörande kommuners förvaltning; kompetens och relation. I 
uppsatsen presenteras endast dimensionen kompetens då formell och 
substantiell relation inte analyseras.   
 

                                                           
17 Weber tar upp problematiken kring begrepp. För vidare läsning se Weber, M (1964) The 
theory of social and economic organization. Free Press, New York och Collier-Mcmillan, 
London. Sid. Introd. by Talcott Parsons  109ff och 324ff 
18 Strandberg analyserar följande partier: Högerpartiet/moderata samlingspartiet, 
Miljöpartiet/Miljöpartiet- de gröna, Socialdemokratiska arbetarpartiet, Vänsterpartiet 
Kommunisterna/Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet/ Folkpartiet Liberalerna samt 
kristen Demokratisk samling/ Kristdemokratiska samhällspartiet. 
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I Uppsatsen kommer ett strikt förhållningssätt att hållas till Strandbergs 
avhandling. Uppsatsens syfte är inte att framställa samma studie som 
Strandberg redan presenterat utan att föra in ytterligare variabler som 
presenterats ovan. Strandbergs reslutat 1994 och uppsatsens reslutat av en 
studie genomförd 2002 kommer således att vara två olika studier. Det är 
mycket viktigt att poängtera att uppsatsens förhållningssätt är helt neutralt 
mot Strandbergs studie eftersom det inte är samma studie utan en ny studie 
med Strandbergs teoretiska verktyg som en av grundstenarna i teorin. 19

.    
Medborgerligt deltagande 
 
Den andra utgångspunkten i teorin som är medborgerligt deltagande. I 
Demokratirådets rapport SOU 2000:1 tar utredningen upp frågor gällande 
starkare grundlag- och lagregleringar, folkomröstningar och 
kommundelsnämnder. Utredningen ger förslag gällande dessa frågor och 
därmed hur medborgarna skall få mer inflytande i kommunerna. Inom 
folkomröstningar återfinns statsvetaren Gunnar Wallin. Wallin har med 
hjälp av en proposition rörande införandet av ett kommunalt 
folkomröstningsinstitut analyserat hur mycket lokala folkomröstningar 
används samt i vilken utsträckning det är ett bra användningsområde för att 
utveckla den direkta demokratin. I uppsatsen ligger Demokratiutredningen 
till grund för enkätundersökningens frågor avseende medborgerligt 
deltagande. Underlaget används för att analysera om partierna är förenliga 
med Demokratiutredningens förslag eller om de anser att andra alternativ 
för medborgerligt deltagande är att föredra. 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Uppsatsen har avgränsats till att endast gälla kommunen och inte 
landstinget, samt till två av Sveriges partier; Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Socialdemokraterna har valts eftersom de varit det ledande 
partiet under 1900-talet och Moderaterna det främsta oppositionspartiet. 
Endast två partier har valts eftersom det annars skulle bli en ohanterlig 
omfattning för uppsatsen. För uppsatsen har det valts en tidsram som 
sträcker sig från 1998 och fram till idag. Därigenom har även vissa av 
partiernas tankegångar kring nästa valperiod framkommit i uppsatsen. 
Denna tidsram har valts eftersom inriktningen är vad politikerna tycker idag 
och jämförelsen med partiprogrammen skall motsvara samma tidsperiod. 
Således har den senaste valperioden valts. Linköping och Norrköping har 
valts som uppsatsens undersökningskommuner. Riksdagsplanet finns också 
representerat i uppsatsen eftersom det utgör moderpartiets tankegångar 
kring kommunalt självstyre. 
 
1.5 TIDIGARE FORSKNING 
 
I följande kapitel kommer två författares verk att beskrivas. Frågan om 
kommunalt självstyre kopplat till ideologi är ett forskningsområde som 
endast innehåller ett fåtal studier. Verken utgår från ideologi som historiskt 

                                                           
19 Se tidigare forskning för en tydligare bild av Strandbergs resultat.  
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betingat men är av relevans för denna uppsats genom skillnader mellan 
höger- och vänsterblocken.  
 
I Kommunerna i förvandling (1973) skriver Hans G. Andersson ett kapitel 
om kommunideologier.20 Andersson beskriver en bild av hur människor 
uppfattar kommunen. Andersson använder ordet ideologi som ett generellt 
begrepp för hur den kommunala styrelsen är och borde vara beskaffad. Nya 
sätt att betrakta kommunerna och förhållandena inom kommunerna har växt 
fram under 1950-60-talet. Därför finns ett intresse att undersöka kommunala 
ideologier angående frågan om indelningsreformerna. Framställningen är 
byggd på beslutfattarnas ord och värderingar, vilka relateras till den förda 
politiken för att se vilka värden som tillgodosetts och inte.21

 
Två ställningstaganden är synliga rörande föreställningen om den fulländade 
kommundemokratin.  
 
"[Ena sidan menar]… att den kommunala självstyrelsen eller 
kommunaldemokratin satts på spel eller rentav ur spel.” 
 
”[Den andra sidan menar]… att det inte är så farligt med den saken, 
förlusterna kompenseras av vinster i andra avseenden.”22

 
Företrädarna för reformen menade att det är positivt med större kommuner, 
vilka är rationellt indelade. Det skulle ge kommunerna större kommunal 
självstyrelse eftersom de kan minska sitt finansiella beroende av staten. Den 
andra sidan menade att större kommuner går miste om direktdemokratiska 
värden som en liten kommun har. Skillnaderna mellan ställningstagandena 
anser Andersson inte bero på ideologiska skillnader utan på 
begreppsoklarheter. Nationella och kommunala värden sammanblandades i 
debatten.23  
 
I Kommunal självstyrelse och kommunala reformer (1968) av Hans Ring 
analyseras problematiken kring primärkommunala reformer, i synnerhet 
kommunblocksreformen.24 I boken analyseras debatten under 1862-1960-
talet angående synen på större kommuner.25

 
Partiernas skiljelinjer rörande kommunalt självstyre analyseras. Enligt 
partiprogrammen var vinsterna med kommunalt självstyre viktiga. 
Vinsterna, som en decentraliserad förvaltning medför är uppdelning av makt 
mellan stat och kommun samt möjligheterna till medborgarinflytande i 

                                                           
20 Andersson, H. G (1973) ”Kommunalideologin”, under red. av Wallin, G (1973) 
Kommunerna i förvandling. Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
21 Ibid. Sid. 200f 
22 Andersson, H. G (1973) ”Kommunalideologin”, under red. av Wallin, G (1973). Sid. 223 
Båda citaten är hämtade från samma sida. 
23 Ibid. Sid. 224 Se även Webers argument i Metoden rörande begreppsoklarheter. 
24 Ring, H (1968) Kommunal självstyrelse och kommunala reformer. 
Kommunalforskningsgruppens avhandlingsserie nr.9, Lund. Ring ingick i 
kommunalforskningsgruppen inom vilken han skrev sin licentiatavhandling, som sedan 
publicerades som nr.9 i avhandlingsserien. 
25 Ibid. Sid.1 
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kommunerna. Uppfattningarna rörande kommunalt självstyre har skiftat 
mellan partierna men inte präglats av partistrider. Ring undersöker intresset 
för värdeuppfyllelse av medborgarinflytande och strävan efter en 
självständig ställning för kommunerna gentemot staten.26  
 
Nedanstående figur visar intresset för värdeuppfyllelser av 
medborgarinflytandet: 
                             Figur: 2 27             Stark            V 
                        
 
 
                                                                              H 
                                                           Svag                                     Tidsaxel 
 
V=  Representerar åsikter företrädda av liberaler och socialdemokrater under 1800- talet 
H= Representerar högerpartiets och dess föregångares synpunkter.  
 
Den nedåtgående V-linjen visar Socialdemokraternas förkastande av 
stämmosystemet. De ansåg systemet vara underlägset ett representativt 
system av praktiska skäl, även om det var på bekostnad av 
medborgarinflytandet. En svag uppåtgående tendens på H-linjen orsakas av 
högerpartiets uttalande om att  folket genom kommunal självstyrelse får 
uppgifter som skall väcka ett omedelbart intresse att handha uppgifter som 
de är kompetenta att bedöma.28  
I början av 1960-talet stod högerpartiet och Socialdemokraterna för 
ytterligheterna med sina uttalanden: 
 
”Likaså måste vi finna metoder och system för ett effektivare samspel 
mellan staten och kommunerna i planeringen. Den offentliga förvaltningen 
sönderfaller inte i två [av] varandra oberoende enheter, statlig och 
kommunal förvaltning. Den offentliga förvaltningen fungerar bäst när dessa 
bägge enheter kan samspela.” 
 
”På primärkommunerna bör sålunda i och för sig endast vila sådana 
förvaltningsuppgifter som syftar till att tillvarataga den särskilda ortens 
intressen och möjligheter, som kan [ge] kommunen begränsad räckvidd, 
som är av betydelse att verksamheten begränsas till att omfatta sådana 
uppgifter som är av intresse för kommuninvånarna i gemen och att den inte 
spänner över områden som lämpligare kan bedrivas i andra 
verksamhetsformer.” 29

 
Socialdemokraterna står för det översta ställningstagandet och Moderaterna 
för det undre. Socialdemokraterna vill se kommunerna som statsbundna 
med förvaltningen som en sammanhållande länk för stat och kommun. 
Moderaterna vill hellre se att det som inom förvaltningsapparaten bättre kan 
utföras av andra verksamhetsformer än staten också skall göra det.  
 

                                                           
26 Ring, H (1968) Sid. 73 
27 Figuren hämtad ur Ring, H (1968) Sid. 74 
28 Ibid. Sid. 74
29 Ibid. Sid. 78 Båda citaten hämtade från samma sida. 
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I Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994 av Urban 
Strandberg analyseras de svenska partiernas syn på den kommunala 
självstyrelsen. 
 
Strandberg delar upp analysen i tre olika tidsperioder. Den första perioden 
mellan 1962-1974, den andra mellan 1975-1982 och den  tredje mellan 
1983-1994. Strandbergs teoriram bygger på olika variabler som används för 
att analysera partiernas syn på kommunalt självstyre.30 Genom att analysera 
de olika variablernas inverkan på kommuners grundkaraktär, kommuners 
styrelse och kommuners förvaltning får Strandberg fram de olika partiernas 
syn på kommunalt självstyre.  
 
1962-1974 går Strandberg igenom Kristen Demokratisk Samling, 
Högerpartiet/Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Socialdemokraterna. Strandberg anser att debatten 1962-1974 inte endast 
går att härleda till dagspolitiskt spel utan det även finns skillnader i 
partiernas kommunideologiska tänkande. Debatten kring sammanslagningen 
av småkommuner analyseras. Partierna delas in efter variabler inom 
kategorierna kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning.  
Socialdemokraterna har en utpräglad syn av välfärdsstatlig idé och placeras 
inom förvaltningskommunen. KDS utmärker sig mest inom det borgerliga 
blocket genom att placeras i gemenskapskommunen inom kategorin 
kommuners grundkaraktär. Borgerligheten för fram idéer om den 
självständiga kommunen de vill dock inte se stater i staten utan vill se en 
politisk pluralistisk statsuppbyggnadsprincip.  
 
1975-1982 analyseras samma partier som  tidigare nämnd tidsperiod fast 
med vissa tillägg, Högerpartiet/Moderata Samlingspartiet benämns som 
Moderaterna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna tillkommer. 
Socialdemokraterna förändrats genom att beakta kommunala 
medborgarvärden men de står fast vid förvaltningskommunen. Inom 
tidsperioden finns en stor variation men Centern, vänsterpartiet, 
kristdemokraterna, miljöpartiet och delvis folkpartiet uttrycker att 
kommunen bör till sin grundkaraktär vara utformad enligt 
kontraktskommunen eller gemenskapskommunen, det finns dock skillnader 
inom den politiska målsättningen. Moderaterna och folkpartiet talade 
tidigare om medborgarvärden och kommunernas självständighet, men under 
sjuttiotalet och början av åttiotalet sker en förändring till att istället tala om 
servicevärden, vilket betyder att kommunerna måste bli mer statsbundna.  
 
1983-1994 analysers de tidigare partierna fast med vissa förändringar i 
partiernas namn:  
Kristen Demokratisk Samling/Kristdemokratiska samhällspartiet, 
Folkpartiet/Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet/Miljöpartiet det gröna och 
Vänsterpartiet Kommunisterna/Vänsterpartiet.  
Det finns likheter mellan moderaterna, centerpartiet och folkpartiet deras 
nyckelord är valfrihet, individualisering, kommersialisering och 
konkurrenssättning. Moderaterna och vänsterpartiet hamnar långt ifrån 
varandra inom denna tidsperiod. Moderaterna vill se en begränsad 

                                                           
30 Strandbergs variabler återfinns inom teori kapitlet. 
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kommunal styrelse. Kommunen måste därför vara statsbunden, för att inte 
hindra den privata sektorn att etablera sig inom områden som kommunen 
tidigare haft monopol på. Vänsterpartiet ser självständiga kommuner med 
rätt att uppta skatt för fastigheter och företag. Socialdemokraterna diskuterar 
kommunernas utformning så de kan tillvarata och främja medborgarvärden. 
Socialdemokraterna diskuterar kommunernas storlek och avståndet mellan 
medborgare och representanter. Strandberg drar en parallell till diskussionen 
som fördes av moderaterna på sextiotalet. Moderaterna vill under åttio- och 
nittiotalet se en begränsad spelplan till skillnad mot vänsterpartiet.  
 
Strandberg för en diskussion om den kommunala självstyrelsen och tar upp 
partiprogram och skrifter. Han använder sig av de politiska diskussionerna 
för att analysera olika svängningar som uppstår. Genom att analysera 
svängningarna utifrån sin teoretiska ram visar han upp ett överskådligt 
material och placerar in de olika partierna efter deras politiska uttalanden 
och deras politiska skrifter. Partierna har skiftat ställning under perioden 
1962-1994. Genom att vissa frågor varit aktuella under vissa tidsperioder 
och partiernas positioner inom politiken förändrats för Strandberg fram en 
historisk och nutida bild av de svenska partiernas syn på den kommunala 
självstyrelsen.  
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2. TEORI 
 
Inom teorikapitlet kommer delar av Strandbergs teoretiska begrepp 
behandlas. För att forma begreppen till uppsatsens syfte kommer olika 
tänkare användas inom vissa begrepp. Kapitlet baseras på Strandbergs 
huvudbegrepp kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning, vilka 
presenteras i Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994.31 Inom 
teorikapitlet presenteras även medborgerligt deltagande där SOU 2000:1 
ligger till grund.  
 
2.1 KOMMUNENS GRUNDKARAKTÄR   
 
Två dimensioner gör sig gällande inom kommuners grundkaraktär menar 
Strandberg. Den första dimensionen är samhällssyn, vilken kan vara 
organisk eller mekanisk.  
Den andra dimensionen behandlar om kommunen skall vara av statsbunden 
eller självständig karaktär.32 Ur dessa dimensioner växer fyra olika 
kommuntyper fram, vilka presenteras i kapitlet nedan. 
Figur 333

                                                                           Självständighet 
 
                                                                            1                2 
 
                       Organisk samhällssyn                                                         Mekanisk 
samhällssyn  
 
 
                                                                3              4 
 
                                                                           Statsbundenhet 
 
 
1, Gemenskapskommun 
2, Kontraktskommun 
3, Statsorganismkommun  
4, Förvaltningskommun 
 
2.1.1 Organiskt framvuxna och/eller sammansatta kommunsamhällen 
 
I figur 3 ovan återfinns de organiskt framvuxna kommuntyperna; 
gemenskapskommun och statsorganismkommun. Gemenskapskommunen 
har självständig karaktär och statsorganismkommunen en statsbunden 
karaktär. 
 
Gemenskapskommunen återfinns i ruta ett. Gemenskapstanken härleds 
tillbaka till äldre självstyrelseorgan, såsom t ex familjen som första 
grundsten, sedan socknar och byalag, menar Strandberg. En kollektivistisk 
inriktning ligger inom gemenskapskommunen.34

                                                           
31 Strandberg, U (1998). Sid. 1f 
32 Ibid. Sid. 11 
33 Figuren är hämtad ur Strandberg, U (1998). Sid. 26 
34 Strandberg, U (1998). Sid. 11f 
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”Eftersom kommunen har ett organsikt ursprung och karaktär som är dess 
egen 
så har kommunen en naturlig suveränitet som tilldelar självständighet från 
staten.” 35

 
Gemenskapskommunen ger uttryck för gemenskapen. Familjen är viktigaste 
formen för gemenskapen. Tanken återfinns inom teologin där Emil Brunner 
tar upp gemenskapstanken i Rättvisa. Inom samhällsordningen är människan 
individ endast i gemenskapen.36 Staten kan aldrig vara gemenskapen 
eftersom den är för opersonlig, men måste även vara det. Staten hör till 
människans liv eftersom det måste finnas en allomfattande sammanslutning 
av gemenskapsformerna. Staten måste även genomdriva olika ändamål som 
människan inte vill göra frivilligt. Att slå sig samman med andra människor 
för att lösa olika problem hör till människans gemenskapsnatur. Staten skall 
vara den yttersta länken bland olika gemenskapsformer.37  
 
”Liksom den enskilde finns till före äktenskapet, äktenskapet före familjen, 
familjen före kommunen och före de mångfaldiga gemenskapsformerna av 
ekonomisk, social och kulturell art, så finnas också alla dessa till före 
staten, och deras ordningar liksom deras rättsnorm äro före statens rätt”38

  
Aristoteles talar redan under Antiken i Politiken liksom Brunner och 
Strandberg om gemenskapen som familjen eller hushållet. Hushållen och 
familjerna utgör en by. Aristoteles menar att den högsta gemenskapen är 
staten eller polis. Staten skall vara oberoende.  
 
"En [gemenskap] av flera byar är en fullkomlig stat, som ju har uppnått 
nära nog den högsta graden av varje slags oberoende. Den uppstod för att 
trygga livsuppehället men existerar för att trygga ett gott liv." 39  
 
Statsorganismkommunen inordnas i ruta tre. Kommuntypen beskrivs som ett 
organisk framvuxet samhälle av Strandberg. Till skillnad från 
gemenskapskommunen så är statsorganismkommunen statsbunden.  
Kommunen får en statscentrerad uppfattning och samhällsutvecklingen blir 
enligt Strandberg organisk. Samhällsuppbyggnaden är hierarkisk och det 
nationella perspektivet blir tongivande. 40

 
”Kommunen blir inordnad i den nationellt organiserade 
förvaltningsorganisationen och tankemässigt kan alla samhällets enheter 
ses som förbundna likt lemmarna i en kropp.” 41

 
Det nationella perspektivet har Björklund utvecklat i Politisk teori. 
Samhället byggs successivt, där individerna stegvis får ingå i samhället. 

                                                           
35 Strandberg, U (1998). Sid. 12 
36 Brunner, E (1945) Rättvisa: en lära om samhällsordningens grundlagar. Svenska 
kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm. Sid. 176 
37 Ibid. Sid. 178f 
38Brunner, E (1945). Sid. 179 
39 Aristoteles (1993) Politiken. Paul Åströms förlag, Jonsered. Sid. 7 
40 Aristoteles (1993) Sid. 20 
41 Strandberg, U(1998). Sid. 20 
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Först familjen, vilken var mer förnuftig än individerna var och en för sig, 
därefter större kollektiv som skrån och stånd. I slutändan medverkar 
kollektiven till utformningen av statens vilja genom personer, som genom 
traditionen ses som lämpade för uppgiften. Tankegångarna är 
kollektivistiska, men individernas erfarenheter är obetydliga och förnuftet 
ses som bräckligt. Det behövs en auktoritet för att individerna inte skall gå 
vilse.42

 
2.1.2 Mekaniskt framvuxna och/eller sammansatta kommunsamhällen 
 
I figur 3 ovan återfinns de mekaniskt sammansatta kommunsamhällena, 
kontraktskommunen och förvaltningskommunen. Kontraktskommunen har 
en självständig karaktär och förvaltningskommunen ses som statsbunden. 
Samhällssynen är en konstruktion av människorna efter deras vilja och 
medvetande.  
 
Inom Kontraktskommunen har kommunsamhället politisk självständighet 
från staten samt rättslig kompetens, menar Strandberg. Kommunens 
självständighet härleds i kontraktskommunen från individen och inte som i 
gemenskapskommunen från kollektivet. Grundtanken i kontraktskommunen 
är att människorna sluter sig samman genom ett kontrakt som upprättas 
mellan medborgarna och bildar ett samhälle. Det politiska medborgarskapet 
blir det som individerna enas kring. Varje individ är villig att avträda sin 
individuella och kollektiva auktoritet till en politisk auktoritär församling 
med gemensam värdebas. Kommunen får ett egenvärde i att fungera som en 
bas för medborgarskapet.43  
 
Upplysningsfilosofen Rousseaus idéer om den allmänna viljan används 
inom kontraktskommunen. Rousseau utgår från att individerna av egen vilja 
upptäcker att det inte endast går att se till individuella preferenser utan en 
större gemenskap måste till för att försäkra människorna deras frihet, vilket 
tar sig uttryck i allmänviljan. Allmänviljan blir ett samhällsfördrag som 
inrättas. Samhällsfördraget inrättats inte i verklig mening men i varje god 
stat inrättas fördraget på egen väg. Alla människor blir ett i fördraget och 
därmed rättar sig människan efter samhället och utgör helheten. 
 
Den stora staten inrättar flera mindre suveräna enheter och tanken är att 
minoriteter som är av annan åsikt skall anpassa sig själva efter helheten då 
de inser att de blir en del av helheten som bygger samhället. 44

 
Förvaltningskommunen återfinns i ruta fyra. Strandberg anser att 
förvaltningskommunen växt fram genom 1900-talets socialreformistiska 

                                                           
42 Björklund, S (1981) Politisk teori. Fjärde omarbetade och utökade upplagan. Högskolan i 
Örebro, Örebro. Sid. 104f 
43 Strandberg, U(1998). Sid. 13f 
44Rousseau, J,J (1919) Om samhällsfördraget eller statsrättens grundsatser. Bonniers, 
Stockholm. Sid.10-19  
Meningsskiljaktigheter råder huruvida Rousseau förespråkar en kontraktkommun eller 
statsorganismkommun, gemenskapskommun. Enligt Liedman beror skillnaden på 
relationen mellan det organiska och det individualistiska mekaniska. Se Liedman, S-E 
(1986) Från Platon till Reagan. Bonniers, Stockholm, för vidare läsning. 
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politiska rörelser. Kommunen blir ett led i den statliga förvaltningen samt 
ett redskap för den nationellt beslutande reformpolitiken. Några kommunala 
variationer får inte förekomma. Allt skall vara enhetligt likställt så att 
kommuninvånarna kan förvänta sig samma service oberoende vilken 
kommun de tillhör. Förvaltningskommunen tar sin utgångspunkt i 
individualismen. Samhället ses som mekaniskt sammansatt och rationellt 
konstruerat. Inom förvaltningskommunen blir kommunen en statsbunden 
länk i den demokratiskt styrda kedjan av offentliga förvaltningsorgan. Inom 
organisationen blir den kommunala självstyrelsen en integrerad del i en 
enhetlig politik för gemensamma mål, och en integrerad ”offentlig sektor”.45

 
2.2 KOMMUNERS STYRELSE    
 
Strandberg talar om två olika dimensioner för kommuners styrelse. I figur 4 
visas de två dimensionerna. Den första dimensionen behandlar 
direktdemokratisk- eller representativ styrelse. Den andra dimensionen rör 
kommunernas spelplan. 46  
Figur: 447                                             Direktdemokratisk styrelse 
 
 
 
Styrelse med begränsad spelplan                                                          Styrelse med 
omfattande spelplan 
 
 
 
 
 
                                                               Representativ styrelse 
 
 
2.2.1 Representativ eller direktdemokratisk styrelse? 
 
”Det representativa systemet bygger på samhället och civilisationen som 
grund och naturen, förnuftet och erfarenheten som vägvisare.”48

 
Representativ eller direktdemokratisk styrelse behandlar medborgarens roll i 
samhället. Skall medborgaren vara indirekt delaktig via representation eller 
direkt deltagande genom direktdemokratin? För att bäst beskriva den 
representativa demokratins ursprung härleds tankegångarna tillbaka till 
några av våra stora teoretiker på området. J S Mill är en av den 
representativa demokratins tidigaste tänkare. Han kommer fram till sina 
tankegångar kring den representativa demokratin genom insikt om 
direktdemokratin. Mills utilitaristiska argument för deltagande innebär att 
direktdemokrati är den idealiska styrelseformen.49 Han fastställer sedan att 
direktdemokrati inte är genomförbar då han istället menar att det i praktiken 

                                                           
45 Strandberg, U(1998). Sid. 22 
46 Ibid. Sid. 27 
47Figuren är hämtad från Strandberg, U (1998). Sid. 36 
48 Paine, T (1992) Människans rättigheter. Ordfronts förlag, Stockholm. Sid. 224 
49 Mill, J-S (1962) Considerations on representative government, South Bend, Ind: 
Gateway Editions Sid. 51-52 
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borde bli en form av representativ demokrati. Tanken härleds ur det 
utilitaristiska argumentet för deltagande.50 Mill har argument för den 
representativa demokratin. Det praktiska argumentet blir det första när Mill 
inser att det inte fungerar med allas representation i styrelsen. Utbildning är 
en central och viktig del i människans utveckling. Samhället skall styras av 
en utbildad klass, vilket även gynnar de outbildade.51 Problem kan uppstå 
när det blir låg kunskapsnivå i det representativa organet samt inom 
folkopinionen, som kontrollerar detsamma. En annan fara finns i att den 
numerära majoriteten som består av en klass stiftar klasslagar.52

 
Strandbergs dimension direktdemokrati beskrevs av Weber i Ekonomi och 
Samhälle.53 Direktdemokratin har inte visat sig vara en demokratiform som 
praktiskt fungerat i så många samhällen. Weber ansåg att direktdemokrati 
var en form av demokrati som var möjlig under vissa förhållanden. Han 
ansåg att direktdemokrati endast kunde fungera i organisationer, 
 
”…som är lokalt och antalsmässigt starkt begränsade, där medlemmarnas 
sociala ställning är föga differentierad, där förvaltningen omfattar relativt 
enkla och fasta uppgifter, men där det ändå förutsätts ett ej ringa mått av 
skolning i fråga om att bedöma mål och medel. ”54

 
De moderna samhällenas storlek, komplexitet och heterogenitet gör 
direktdemokratin olämplig som allmän modell för politisk styrning och 
kontroll. Webers syfte med direktdemokrati var att försöka få bort 
dominansförhållanden. I ett samhälle med heterogen karaktär leder 
direktdemokrati till en dåligt fungerande förvaltning, oönskad ineffektivitet, 
politisk instabilitet och en större risk att förtrycka minoriteter. Formen för 
politisk representation som direktdemokrati besitter försvårar politiska 
förhandlingar och  
kompromisser. Representanterna måste ha ett visst utrymme för att kunna 
lösa konflikter och skapa balans, vilket direkta mandat inte ger samma 
utrymme för. 55

 
2.2.2 Den demokratiska styrelsens spelplan 
 
En författare som tagit upp frågan rörande styrelsens spelplan är Lennart 
Lundqvist, som i kapitlet ”Statens omfång och verksamhetssubstans” i 
Förvaltning stat och samhälle diskuterat två begrepp.56 Begreppen kan 
härledas till Strandbergs syn på kommuners spelplan. Begreppet 
nattväktarstaten ses som en styrelse med begränsad spelplan och 

                                                           
50 Ibid. Sid. 8 
51 Ibid. Sid.165-175  
52 Ibid. Sid. 125 
53 Weber, M (1983-85) Ekonomi och samhälle, 3 översättning Lundqvist, Argos, Lund 
54 Ibid. Del 3 sid. 53 
55 Weber, M (1983-85) Del 1. Sid. 201-204 Del 3. 53-56 & 79-82 
56 Lennart Lundqvist är en framstående forskare som skrivit en rad olika böcker inom det 
statsvetenskapliga området. Förvaltning, stat och samhälle (1992) är ett översiktsarbete 
kring svensk förvaltning. Lundqvist har dragit nytta av tre tidigare monografier som han 
tidigare publicerat när han skrev Förvaltning, stat och samhälle. De tre tidigare verken är 
som följer, Implementation Steering (1987), Byråkratisk etik (1988) samt Förvaltning och 
demokrati (1991). Lundqvist är verksam vid Lunds universitet .    
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välfärdsstaten som en stat med en mer omfattande spelplan. Nattväktarstaten 
har en liten offentlig sektor. Den mer socialdemokratiska välfärdsstaten har 
en omfattande offentlig sektor, vilken tenderar att beröra det mesta i 
medborgarnas liv. Dessa två olika synsätt ser olika på hur staten skall 
intervenera i medborgarnas liv. Inom nattväktarstaten bör politiken 
begränsas och frågan om hur man skall förhindra offentligt maktmissbruk 
blir en central frågeställning. Välfärdsstaten har ett stort 
verksamhetsområde. Statliga ingrepp som inte ses som positiva i 
nattväktarstaten är här av godo. Välstånd för alla blir en central tankegång. 
Staten blir den som bär ansvaret över samhället och har politiska och 
administrativa redskap till sin hjälp.57 Agne Gustavsson har i Förvaltning i 
stat, kommun och landsting härlett tankarna på omfattande spelplan till 
centralisering och begränsad spelplan till decentralisering. 58

 
2.3 KOMMUNERS FÖRVALTNING    
 
Strandberg använder två olika dimensioner avseende kommuners 
förvaltning. I denna uppsats kommer Strandbergs ena dimension att ingå, 
nämligen den rörande om förvaltningen bör ha en amatörmässig eller 
professionell kompetens. I figur 5ab härleds fem olika förvaltningstyper ur 
relationen mellan amatörmässig och professionell kompetens.59

Figur: 5a60

                          Professionell kompetens 
 
 
 
 
 
                                               Amatörmässig kompetens 
Figur:5b61

 
                                                 Kommuners förvaltning 
 
 
 

 
Byråkratiförvaltning       Professionsförvaltning      Politikerförvaltning           Intressegruppsförvaltning             
Självförvaltning 
 
2.3.1 Förvaltningstyper med professionell kompetens 
 
Byråkratiförvaltningen och Professionsförvaltningen placeras under 
professionell kompetens. Det mest utmärkande för dessa två 
förvaltningstyper är vilka som skall styra förvaltningen. Båda 
förvaltningstyperna har någon form av profession som styr.  
 
Byråkratiförvaltningen är en hierarkisk förvaltningstyp. Lundqvist menar att 
det inom hierarkin finns specifika specificerade kompetensförhållanden. 
Byråkratiförvaltningen kräver att tjänstemännen är bra utbildade och arbetar 

                                                           
57 Lundqvist, L (1992). Sid. 50f 
58 Grimlund, B, Gustafsson, A, Zanderin, L  (1997). Sid. 32f  
59 Dimensionen är hämtad från Strandberg, U (1998). Sid. 37 
60 Strandberg, U(1998).  Sid. 45 
61 Egen komponerad figur vilken beskriver Strandbergs  förvaltningstyper. 
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heltid. De värden som denna förvaltningstyp uppfyller är främst värden av 
rationalitet, rättssäkerhet och enhetlighet. Tanken påminner om den 
weberska byråkratimodellen. För att klara av att uppfylla värdena av 
effektivitet och rationalitet så förutsätts att tjänstemännen är politiskt 
neutrala. Inom byråkratiförvaltningen suddas gränserna ut mellan 
medborgare, politiker och förvaltning så att det blir svårt att se vad som är 
offentligt respektive privat.62  
Hierarkimodellen påvisar förvaltningen som: 

1. "en molistisk enhet, vilken är 
2. klart avgränsad från sin omgivning och 
3. hierarkiskt uppställd med politikerna i toppen och 

samhällsmedlemmarna i gemen underst."63       
 
Grunden inom professionsförvaltningen är tron på yrkesmässiga 
kompetenser där vetenskapen är en av grundstenarna. För att omsätta 
styrelsens beslut till konkret handling behövs en grupp med särskild 
vetenskaplig kunskap inom ett särskilt yrke. Förvaltningens tjänstemän, 
vilka återfinns inom yrkesgrupperna fattar beslut i styrelsens ställe. Den 
politiska styrelsen värdesätter den professionella kompetensen som 
tjänstemännen innehar.64  
 
”Om de olika professionerna är enhetliga och om de är representerade i 
alla led i den offentliga förvaltningens hierarki, kan den politiska styrelsen 
genom professionsförvaltningen erhålla en god styrbarhet.” 65

 
Det kan även finnas vissa problem med professionsförvaltningen. Desto 
större brist på överensstämmelse mellan styrelsens och professionernas 
intentioner, desto svårare blir det att styra förvaltningen.66  
 
2.3.2 Förvaltningstyper med amatörmässig kompetens  
 
Förvaltningstyperna intressegruppsförvaltningen, politikerförvaltningen och 
självförvaltningen har inslag av amatörmässig kompetens för att styra 
förvaltningen. 
 
Inom intressegruppsförvaltningen tas beslut av de utförande organens 
tjänstemän i styrelsens ställe. Inom intressegruppsförvaltningen har 
tjänstemännen en viktig roll. Sin yrkesroll har de fått genom att de tillhör en 
viss intressegrupp och då förväntas inneha både intellektuell kunskap och 
intressegruppens övertygsbaserade kunskap.67

  
Intresseorganisationer kallas en grupp av organisationer som bygger på 
ideella insatser och där intresset för organisationen är det viktiga. Under 
årens lopp har en hel del åtgärder och lagändringar genomförts för att främja 

                                                           
62 Lundqvist, L (1992). Sid. 134 
63 Ibid. Sid. 134 
64 Strandberg, U (1998). Sid. 38f 
65 Strandberg, U (1998). Sid. 39 
66 Ibid. Sid. 39 
67 Ibid. Sid. 39 
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intresseorganisationernas påverkan inom det politiska livet. En tanke var att 
kommunen skulle lägga ut olika uppdrag till olika intresseorganisationer för 
att underlätta för den kommunala förvaltningsapparaten.68  
 
För att tydliggöra intressegruppsförvaltningen används Lennart Lundqvist. 
Intressenterna, som skall representera samhällsintressena kommer ofta från 
de stora intresseorganisationerna och återfinns inom ämbetsverkens 
lekmannastyrelser. Vanligt är också att intressenterna finns med i stora 
offentliga utredningar med utredande och rådgivande funktioner. Tidigare 
har Sverige fokuserat på de positiva sidorna av intressenternas inslag i 
förvaltningen. På senare år har dock negativa synpunkter uppstått, då i 
termer av korporatism dvs att intressenterna försvårar demokratins 
genomslag i förvaltningens åtgärder.69

 
Politikerförvaltningen bygger på att politikerna både skall fatta beslut och 
sedan utföra besluten. Förtroendemännen får inom politikerförvaltningen 
hela ansvaret av beslutsprocessen. Tankegångarna knyter an till idén om den 
representativa styrelsen. Tanken är att alla mellanled skall tas bort så det 
inte finns några att beskylla sina misslyckanden på förutom politikerna. Här 
tappar medborgaren sitt inflytande över utförandet av förvaltningen.70  
 
Leif Lewin tar i Folket och eliterna upp relationen mellan de politiska 
eliterna och medborgarna. Lewin använder funktionalisterna för att beskriva 
uppsatsens syn på politikerförvaltningen.71 Funktionalisterna anser att en låg 
delaktighet från medborgarna är bra eftersom det håller tillbaka den 
okunskap och de odemokratiska värderingarna som ofta är synliga bland 
medborgarna. Normen för funktionalisterna blir systemet. Det gäller att 
bevara det demokratiska systemet. Att bevara de demokratiska värdena är 
endast möjligt om medborgarnas delaktighet är begränsad. Funktionalisterna 
sätter sin tilltro till de politiska eliterna. Eliterna är de som bäst klarar av att 
upprätthålla ett demokratiskt system och medborgarna ges möjlighet till 
demokratisk styrning genom val mellan de konkurrerande politiska 
eliterna.72

 
Inom självförvaltningen skall de beslut som omedelbart berör medborgaren 
tas. Medborgaren skall även ha huvudansvaret för att besluten verkställs. 
Kommunens invånare skall inte bara ta del av styrelsens beslut utan även 
vara de som bär upp och utför besluten. Medborgarna får inflytande i och 
ansvar för en befintlig organisation. De skall även i stor utsträckning utföra 
denna organisation. Det finns ett nära släktskap med den direktdemokratiska 
styrelsens tradition. Önskan om att graden av demokrati skall öka är stor.73  
 

                                                           
68 Gustafsson, A (1996) Kommunal självstyrelse. Sjätte upplagan. SNS förlag, Stockholm. 
Sid. 231  
69 Lundqvist, L (1992). Sid. 146  
70 Strandberg, U (1998). Sid. 40 
71 Lewin, L (1970) Folket och eliterna. En studie i modern demokratisk teori. Almqvist & 
Wiksell, Stockholm. Sid. 13 
72Lewin, L (1970) Kap. 6 
73 Strandberg, U (1998) Sid. 41     
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Lundqvist diskuterar i Förvaltning, stat och samhälle hur medborgarna kan 
engageras genom utformningen av kommunernas förvaltning. Det bildas en 
särskild "deltagarideologi" kring kommunal "självförvaltning". 
Självförvaltningen får sin legitimitet genom att samhällsmedborgarna 
implementeras i något som kan liknas vid en direktdemokrati. 
Självförvaltningen har enligt Lundqvist inte fått något speciellt gehör hos 
demokratiteorins klassiker, som Mill och Rousseau. Detta trots att dessa 
klassiker förespråkar ett aktivt deltagande hos befolkningen.74 Både Marx 
och Engels förespråkat en självförvaltning. Lenin utvecklar en 
amatörmässig förvaltning eftersom han är emot att professionen skall styra. 
Hans försök att involvera arbetarna fungerar dock inte i längden eftersom 
han ändå blir tvungen att kalla in specialister till vissa uppdrag och dessa 
kräver då höga löner.75

  
2.4 MEDBORGERLIGT DELTAGANDE     
 
Ett mål för Demokratiutredningen är att göra det politiska deltagandet mer 
meningsfullt. Målet uppnås genom att den kommunala självstyrelsen 
vidgas.76 Ett medel för att uppnå målet är att säkra kommunernas 
handlingsutrymme genom en starkare grundlags- och lagreglering med 
möjligheter till rättsprövning. Kommunerna blir därmed intressanta som 
politisk arena och en högre andel av politisk påverkan blir möjlig.  
 
Kommunmedborgarna erbjuds större möjlighet till inflytande över frågor 
som berör dem. Demokratiutredningen försöker vitalisera den representativa 
demokratin genom att ge den kommunala politiken en tydligare koppling 
mellan partiarbete, val och ansvarsutkrävande. Om framtiden erbjuder en 
vidgad kommunal självstyrelse kan det återskapas en lokal nivå som vital 
bas för att bedriva nationell och europeisk politik. Genom ett medborgerligt 
engagemang får medborgarna en chans att tillföra erfarenheter till större 
sammanhang.  
 
”Det borde skapas större möjligheter att direkt ge utrymme för andra 
demokratiska organisationer att självständigt lösa konflikter och ordna sina 
gemensamma angelägenheter på ett sätt som gynnar medborgarandan.” 77

 
Utredningen syftar till att utvidga medborgarnas, inte kommunernas 
politiska spelplan.78

 
Folkomröstningar kan initieras av medborgarna sedan en tid tillbaka. 
Problemet har varit att initiativen nästan aldrig vinner gehör hos 
kommunfullmäktige. Demokratiutredningen anser att medborgarnas initiativ 
måste tas på större allvar. Det är inte trovärdigt med ett sådant klent 

                                                           
74 Lundqvist, L (1992). Sid. 108-127 
75 Ibid. Sid. 274 
76 SOU 2000:1, sammanställning B, Lindholm Justitiedepartementet. (2001) En uthållig 
demokrati, XBS grafisk service, Stockholm. SOU 2000:1 är en sammanställning av 
Demokratiutredningens betänkande av En uthållig demokrati. Bertil Lindholm vid 
Justitiedepartementet har sammanställt betänkandena. 
77 SOU 2000:1, sammanställning B, Lindholm Justitiedepartementet. (2001) Sid. 307 
78 Ibid. Sid. 307 
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instrument för medborgarnas påverkan. Utredningen bedömer därför att det 
måste bli svårare för fullmäktige att vägra ordna en folkomröstning.79

 
Gunnar Wallin har i Politikens väsen tagit upp folkomröstningsfrågan. 
Wallin har använt sig av en proposition rörande införandet av ett kommunalt 
folkomröstningsinstitut. Folkomröstningar och den del av direktdemokrati 
som de utgör har varit en liten del av den svenska folkstyrelsen. 
Folkomröstningar har setts som ett hot mot den representativa styrelsen och 
demokratin. 
 
”Det regelsystem som byggts upp kan nämligen i sig sägas utgöra en god 
garanti för att folkomröstningar inte tillgrips annat än i ”sällsynta 
undantagsfall””.80

  
Folkomröstningsinstitutet ligger långt ifrån idealet rörande 
folkomröstningar. Det når endast idealet för omfattningen, dvs att alla 
ärenden som tillhör riksdagens/fullmäktiges beslutsområde kan bli föremål 
för omröstning. Materialet visar på att folkomröstningarna inte utnyttjas till 
fullo idag och att institutets sätt att fungera är tämligen begränsat.81  
 
Direktdemokrati i form av folkomröstningar har förts in mer och mer på 
dagordningen under de senaste åren. På både nationell och lokal nivå har det 
under de senaste åren visats apati för politik samt misstro mot politiker. 
Detta har initierat till direktdemokratiska vägar för att få medborgarna mer 
engagerade. Det har blivit en förskjutning i tankesättet mot att de 
rådgivande folkomröstningarna numera bör följas, inte bara begrundas. 
Genom att medborgarna blivit mer negativt inställda till politiker vill 
folkomröstningsinstitutet ändra möjligheterna för medborgarna att höras.82  
 
Utredningen har gjort en bedömning av skilda valdagar, vilken baseras 
särskilt på frågan om valrörelser har en mobiliserande effekt på väljarna och 
partiorganisationerna eller inte. Långa mandatperioder riskerar ett 
avtrappande i tempo mellan mandatperioderna. Under riksdagsvalen ökar 
andelen partianhängare jämfört med tidsperioden mellan valen. I 
demokratiutredningens valstudier har fakta framkommit som visar att risken 
finns att partierna går in i en svacka på ett par år efter valet för en 
fyraårsperiod. Detta ledde fram till att nya vägar diskuterades för att 
stimulera partiarbetet och lokala politiska diskussioner. Det finns dock vissa 
problem eller utmaningar som kan bli svåra för det lokala partiarbetet. En 
utmaning ligger i att få medborgarna som känner utanförskap att uppfyllas 
av känslan att valet är meningsfullt. Enligt tidigare utredningar har skilda 
valdagar varit en reform som framförts som negativ. Under de senare årens 
utveckling av medborgarnas valhandlingar anses att argumenten för skilda 
valdagar stärkts. Utredningen anser att väljarna i större utsträckning 
urskiljer det kommunala valet genom att splittra sina röster mellan riksdags-
, landstings- och kommunalval. Utredningen ser vidare en tendens att 

                                                           
79 SOU 2000:1Sid. 343 
80 Wallin, G (1993) Politikens väsen. Tidens Förlag, Kristianstad. Sid. 229 
81 Ibid. Sid. 230f 
82 Wallin, G (1993) Sid. 251  
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väljarna i ökad utsträckning röstar på partier som bara ställer upp i 
kommunala val. Kommunerna har blivit en viktigare arena för medborgarna 
och deras självständighet från statsmakten har ökat. Medborgaren har fått ett 
ökat intresse av att lösgöra kommunalvalet från rikspolitiken.83

 
Efter lokalorganslagens tillkomst år 1979 framställdes kommundelsnämnder 
som det mest intressanta alternativet bland subkommunala nämnder. Skälet 
var att kommundelsnämnderna innebar ett nytt sätt att organisera det 
politiska ansvaret. Kommundelsnämnder är ett lokalt organ som har relativt 
långtgående befogenheter. Efter år 1985 svalnade intresset för 
kommundelsnämnder och det var få kommuner som valde att försöka inrätta 
sådana.84  
 
I Demokratiutredningens rapport SOU 2000:1 finns ingen önskan ur 
demokratisk synvinkel att flera nivåer inrättas inom den representativa 
demokratin. Kommundelsnämnderna har mest av allt lyckats skapa större 
närhet mellan förtroendevalda och verksamhetsansvariga. Vad gäller 
medborgarinflytandet har kommundelsnämnderna inte lyckats skapa någon 
större framgång. Utredningen utesluter inte att misslyckandena kan ha 
samband med att nämnderna, trots förståeliga demokratiska motiv, ändå 
utgör en demokratisk avvikelse genom att vara indirekt valda. De 
förtroendevalda agerar på medborgarnas mandat, men ger inte medborgarna 
någon chans att utkräva dem på ansvar. Utredningen anser att målkonflikten 
rörande ekonomisk bärkraft och effektivitet å ena sidan och 
medborgarinflytande å den andra bör lösas genom att dela kommuner. 
Genom en delning uppnås ett sammanhållet ansvar för skatter och 
verksamheter inom kommunen. Det är viktigt att solidariteten stärks så att 
det exempelvis i storstäderna med sin starka socioekonomiska segregering 
inte får ett orättfärdigt genomslag när det gäller resursfördelning. 85     

 
2.5. TEORIRAM  
 
I teorikapitlet utvecklas en teoriram kring ämnet kommunalt självstyre. I 
grunden återfinns Strandbergs teoretiska ställningstaganden. För att passa 
uppsatsens teoretiska ställningstaganden har ett antal tänkare använts inom 
ramen för Strandbergs grundbegrepp. Kapitlet ”Medborgerligt deltagande” 
bygger på Demokratiutredningens rapport SOU 2000:1 samt Gunnar Wallin 
under ”Lokala folkomröstningar”. 
  
Strandberg använder sig av tre övergripande teoretiska begrepp; kommuners 
grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Dessa tre huvudbegrepp delas 
därefter upp efter ytterligare dimensioner. 
 
Kommunens grundkaraktär delar Strandberg upp efter dimensionerna 
samhällssyn och kommunens relation till staten. Samhällssynen kan vara 

                                                           
83 SOU 2000:1, sammanställning B, Lindholm Justitiedepartementet. (2001). Sid. 353 
84 Montin, S (1993) Svenska kommuner i omvandling. Högskolan i Örebro. Sid. 3f 
85 SOU 2000:1, sammanställning B, Lindholm Justitiedepartementet. (2001). Sid. 376 
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organisk eller mekanisk och relationen till staten statsbunden eller 
självständig. Utifrån dimensionerna bildas fyra kommuntyper, se figur 6.  
 
Organismkommunen och gemenskapskommunen är organiskt sammansatta. 
Gemenskapskommunen beskrivs som framvuxen ur familjen, byar och 
socknar enligt Strandberg och Aristoteles. Aristoteles ser Staten eller polis 
som den högsta gemenskapen. Brunner klargör det religösa ursprunget inom 
gemenskapskommunen med familjen som rot för gemenskapen. 
Statsorganismkommunen är en hierarkisk kommuntyp. Inom 
statsorganismkommunen leds människan stegvis in i det offentliga livet och 
det nationella synsättet blir det tongivande, menar Björklund.   
 
De två mekaniskt sammansatta kommuntyperna är kontraktskommunen och 
förvaltningskommunen. Kontraktskommunen beskrivs av Rousseau som ett 
samhällsfördrag där människorna upptäcker att de måste sluta sig samman i 
allmänviljan. Inom förvaltningskommunen tar Strandberg upp tanken att 
inga variationer mellan kommunerna får förekomma. 
 
Figur: 686  

    Självständighet 
                                
                                          Relation till staten     

 
     Statsbundenhet  

 
Kommuners grundkaraktär 

        Organisk        
                     Samhällssyn                  

     
Mekanisk  

 
- Gemenskapskommunen 
- Kontraktskommunen 
- Statsorganismkommunen  
- Förvaltningskommunen 

 
Strandbergs andra huvudbegrepp är kommuners styrelse, vilket i uppsatsen 
relateras till dimensionerna representativ eller direktdemokratisk styrelse 
samt om styrelsens spelplan skall vara begränsad eller omfattande. En av de 
tidigaste politiska filosoferna rörande representativa systemet är Mill. Mill 
menar att samhället bäst styrs genom representanter som är utbildade för att 
bäst gynna de outbildade. Weber återfinns inom den direktdemokratiska 
tanken.  Direktdemokratin fungerar inte i alla samhällen, men om den skall 
fungera bygger det på att medborgarna är jämlika. Styrelsens spelplan 
beskrivs bäst genom Lundqvists begrepp välfärdsstat och nattväktarstat. 
Välfärdsstaten har en omfattande spelplan och förespråkar en stor offentlig 
sektor. Nattväktarstaten har en begränsad spelplan med en begränsad 
offentlig sektor. 
 
 
 
 

                                                           
86 Egen bearbetning utifrån Strandbergs analysram i Strandberg, U(1998). Sid. 47  
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Figur: 787    
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 Medborgarens roll Representativ styrelse 
 

Direktdemokratisk styrelse 
Kommuners förvaltning är Strandbergs tredje begrepp. Dimensionen rör 
frågan huruvida professionell eller amatörmässig kompetens skall styra 
förvaltningen, figur 8b. Förvaltningstyperna i figur 8a rör sig inom 
spännvidden för den vertikala dimensionen.  
 
Inom professionell kompetens återfinns byråkratiförvaltningen och 
professionsförvaltningen. Byråkratiförvaltningen bygger på ett hierarkiskt 
tänkande, menar Lundqvist. Förvaltningstypen uppfyller värdena av 
rationalitet, rättsäkerhet och enhetlighet. Professionsförvaltningen ger sin 
tilltro till yrkesmässig kunskap och vetenskapen blir grundstenen, enligt 
Strandberg. Inom amatörmässig kompetens återfinns intressegrupps- 
förvaltningen, politikerförvaltningen och självförvaltningen. Intressegrupps- 
förvaltningen har en intressegrupp som får inflytande i förvaltnings- 
processen. Inom politikerförvaltningen har medborgaren en begränsad 
delaktighet, vilket enligt Lewin är bra eftersom de har odemokratiska 
värderingar och hög grad av okunskap. Självförvaltningen bygger enligt 
Strandberg på medborgarens delaktighet. Medborgaren skall finnas med när 
besluten skall fattas och genomföras.  
Figur 8a88                     Figur 8b89
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  Byråkratiförvaltningen                                        
  Professionsförvaltningen 

Kommuners förvaltning  Intressegruppsförvaltningen 
Politikerförvaltningen 
Självförvaltning 

                      Amatörmässig kompetens 
 
Medborgerligt deltagande analyseras utifrån Demokratiutredningens rapport 
i SOU 2000:1. Gunnar Wallin återfinns under lokala folkomröstningar. I 
figur 9 återfinns de behandlade frågorna.  
 
Ett mål för Demokratiutredningen är att göra det politiska deltagandet mer 
meningsfullt. Ett medel för att uppnå målet är att säkra kommunernas 
handlingsutrymme genom en starkare grundlags- och lagreglering med 
möjligheter till rättsprövning. Folkomröstningar är idag ett klent instrument 
för medborgligt deltagande. Om en grupp människor vill ha folkomröstning 
bör detta bejakas. Wallin har undersökt folkomröstningsinstitutets vägar 
samt hur och om de uppfyller kraven på folkomröstningar. Skilda valdagar 

                                                           
87 Strandberg, U(1998). Sid. 47 
88 Egen figur vilken beskriver Strandbergs förvaltningstyper. 
89 Strandberg, U(1998)  Sid. 45 
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kan användas för att ge medborgarna bättre möjligheter att inte blanda 
samman de olika valen och bli mer verksamma i kommunalvalen. 
Kommundelsnämnder är ett system som försöker ge medborgarna närhet till 
politiker och deltagande i beslut som fattas. Demokratiutredningen visar 
dock att demokratimålen inte uppfyllts och ser därför inte positivt på att nya 
kommundelsnämnder bör inrättas.   
Figur: 990

   Lokala folkomröstningar 
 Medborgeligt inflytande   Skilda valdagar 

Kommunindelning och 
kommundelsnämnder 

 
Teorin som behandlats i kapitel tre kommer i diskussionen appliceras enligt 
följande: 
Strandbergs uppdelning av kommuners grundkaraktär, kommuners styrelse 
och kommuners förvaltning samt Demokratiutredningens rapport SOU 
2000:1 kommer att vara grundstommen för frågorna som ställts i enkäten till 
politiker i Linköping, Norrköping och på riksplanet.91 Skillnaderna mellan 
Strandbergs upplägg och det i uppsatsen är att teorin appliceras på två 
kommuner; Norrköping och Linköping. Teorin kommer även att appliceras 
på nationella och lokala partiprogram samt den genomförda 
enkätundersökningen. Diskussion kring alla uppsatsens delar förs i kapitel 5.  

                                                           
90 Egen figur som beskriver uppsatsens punkter för medborgerligt deltagande utifrån 
Demokratiutredningens rapport i SOU 2000:1. 
91 Politikerna innefattar kommunfullmäktigeledamöter på kommunalnivå och två 
nyckelpersoner på riksdagsnivå. Politikerna kommer i diskussions kapitlet att benämnas 
som respondenter. 
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3. NATIONELLA PARTIPROGRAM 
 
I kapitlet kommer delar ur Socialdemokraternas och Moderaternas 
partiprogram, vilka kan kopplas till kommunalt självstyre att redogöras för. 
Partiprogrammen sammankopplas med teorin. Strandbergs dimensioner 
rörande kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning kommer att 
tjänstgöra som mall för det presenterade innehållet i partiprogrammen. 
Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram kommer i 
sammanfattningen att placeras in i Strandbergs figurer rörande ovanstående 
grupperingar. Moderaternas partiprogram kommer även struktureras efter 
rubriken medborgerligt deltagande med Demokratiutredningen som mall. 
 
3.1 SOCIALDEMOKRATERNAS PARTIPROGRAM 
 
”Socialdemokratins mål är att bygga ett samhälle som grundas på 
demokratins ideal och människornas lika värde. Människorna i det 
solidariska samhället skall vara fria och jämlika.”92

 
Partiprogrammet antogs i Västerås den 6 november  2001.  
 
3.1.1 Kommuners grundkaraktär 
 
Socialdemokraterna förespråkar en fri människosyn. Innebörden är att 
människan skall vara fri att inom gemenskapen utvecklas som individ, råda 
över sitt egna liv och påverka det egna samhället. Inom frihetsbegreppet 
inkluderas även friheten till delaktighet och medbestämmande, till egen 
utveckling, trygghet, gemenskap och möjligheten att styra sitt liv och välja 
sin framtid. Den individuella synen i gemenskapen kännetecknas av en 
mekanisk samhällssyn där människan själv skall vara med och bygga 
samhället. Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och 
kollektiva lösningar för skapandet av det gemensamma bästa, vilket utgör 
grunden för den enskildes liv och möjligheter. Människan som 
samhällsmedborgare är en social varelse som utvecklas i samspel med 
andra. Många betydelsefulla delar av det som är viktigt i en människas 
välfärd kan endast skapas i gemenskap med andra.93 Medborgaren måste ta 
sin del av ansvaret för samhällsarbetet samt att respektera fattade beslut, 
även om det går enskilda individer emot. Demokratin ger rätten att driva 
sina åsikter och sina intressen, men innebär samtidigt skyldigheter i form av 
att lyssna på andra. All makt i samhället måste utgå från de människor som 
tillsammans bildar samhället, inte utifrån naturrättsliga lagar som drar 
gränser mellan politik och marknad.94

 

Gemenskapstanken i Socialdemokraternas partiprogram visar på att 
människan sluter sig samman inom gemenskapen med staten som 
övergripande skydd för lika välfärd likt Rousseaus samhällsfördrag. 
Individen måste acceptera beslut även om det går den enskilde emot inom 
samhällsfördraget. Samhällsfördraget skapar en osynlig ram inom vilken 

                                                           
92 Socialdemokraternas partiprogram sid. 1 
93 Stycket är hämtat ur socialdemokraternas partiprogram sid. 1-6 
94 Socialdemokraternas partiprogram. (2001) Sid. 10-20 
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människorna sluter samman. Staten har en central roll inom 
samhällsfördraget. 
 
Det får inte bli skillnad i välfärd mellan olika kommuninvånare.95 Likt 
Strandbergs kommuntyp förvaltningstypen beskriver det socialdemokratiska 
partiprogrammet en syn om att alla kommunmedlemmar skall vänta sig 
samma slags service oavsett vilken kommun de tillhör.  
 
”Alla invånare i hela Sverige skall ha en likvärdig tillgång till vård, skola 
och omsorg, detta förutsätter en kommunal skatteutjämning.”96

 
3.1.2 Kommuners styrelse97

 
En representativ styrelse förespråkas. Demokratin är grundstenen till 
framgång. En människas liv kan aldrig bli styrt av politiska beslut, men 
politiken avgör de faktiska möjligheterna för att människan skall kunna råda 
över det egna livet. Här syns en koppling till representation. Att 
människorna lämnar över beslutsfattandet till politiker som har de faktiska 
möjligheterna för att människan skall bli fri inom gemenskapen. 
Demokratin är mer än ett styrelseskick, det är ett värdesystem vilket skall 
genomsyra hela samhällslivet och grunden blir alla människors lika värde 
och värdighet. Makten måste bygga på maktspridning, att koncentrera 
makten bildar ett hot mot demokratin. Demokratin måste utövas på flera 
olika arenor, vilka skall vara oberoende av varandra. 
 
Socialdemokraterna förespråkar en utveckling av den offentliga sektorn. En 
utveckling av den offentliga sektorn svarar upp för rättvisa och lika tillgång 
samt mot nya krav på inflytande och valfrihet. Kommuner och landsting 
skall ha frihet att utforma de sociala tjänsterna efter lokala behov och 
förutsättningar. Detta för att öka effektiviteten och av ekonomiska skäl. 
Beslut av riksdag och regering rörande rättigheter för enskilda individer 
eller beslut som är inbyggda i de nationella målen för verksamheter så som 
skola, vård och omsorg får aldrig urholkas av lokala beslut.  
 
Vad gäller den andra dimensionen rörande spelplanens omfattning kan 
Socialdemokraterna liknas vid Lundqvists välfärdsstat. Välfärdsstaten har 
en omfattande offentlig sektor med ett stort verksamhetsområde. 
 
3.1.3  Kommuners förvaltning98

 
Samhällsarbetet måste ha tilltro till medborgarnas engagemang. Alla beslut 
som berör gemensamma angelägenheter och som tas på nationell nivå, i 
kommuner eller landsting måste inordnas i helhetsperspektiv. 
Samhällsförvaltningen måste bygga på offentlighet och insyn samt på klara 
och rättvisa spelregler. Media och debatter är viktiga för samhällets 
uppbyggnad, men debatt, opinionsbildning och granskningen av politiker får 

                                                           
95 Socialdemokraternas partiprogram. (2001) sid. 10-20 
96 Ibid. Sid.19 
97 Stycket är hämtat ur socialdemokraternas partiprogram sid. 10-20 
98 Ibid. sid. 10-20 
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aldrig bli en fråga enbart för professionella debattörer. Både de nationella 
politiska formerna och institutionerna måste genomgå en förändring så att 
medborgarna får större möjlighet att deltaga. Institutionerna måste utformas 
så att ett gemensamt ansvar blir möjligt att utöva. De så kallade 
kundvalsmodellerna är oförenliga med kraven på solidariskt ansvarstagande. 
Varken marknadens eller konkurrensens principer skall prägla den 
offentliga verksamheten. Öppenhet och tydliga ansvarsförhållanden skall 
gälla. Lika tillgång till utbildning, vård och omsorg med en hög kvalité till 
alla är en grundbult i jämlikhetspolitiken. All makt måste utgå från 
människorna som tillsammans bildar samhället.  
 
Socialdemokraterna har inslag av att förvaltningen bör styras av både 
amatörmässig kompetens och mer professionell kompetens. Det viktiga är 
att den professionella kompetensen inte får ta över och styra människorna 
utan människorna måste också finnas representerade. Socialdemokraterna 
placeras in under professionsförvaltning och självförvaltning enligt 
Strandbergs begrepp. Partiprogrammet framhäver professionernas 
tjänstemän, vilka skall implementera beslut inom t ex skola och vård. 
Självförvaltningen finns representerad genom tankegångarna på att 
medborgaren måste finnas representerad.  
 
3.2 MODERATERNAS PARTIPROGRAM 
 
Moderaternas idéprogram och handlingsprogram är delar av 
partiprogrammet. Idéprogrammet antogs år 2001 och handlingsprogrammet 
1993. 
 
3.2.1 Kommuners grundkaraktär 99

 
Politiska insatser sågs tidigare som ett verktyg för att öka människornas 
frihet och förbättra deras tillvaro. Idag är synsättet att politiken blivit ett 
maktinstrument, ett system vid sidan av människornas liv och önskemål, 
vilket inte är positivt. Människor utan starka företrädare är de som drabbas 
hårdast. En mycket viktig punkt i idéprogrammet är att människan är född 
fri, hon är en del av en gemenskap men i första hand fri, sin framgångs 
främsta mästare. Idag finns hinder för människans utveckling genom att det 
blivit politiskt accepterat att styra och ställa i människors liv. Här har den 
allomfattande välfärdsstaten gått fel. Att mänsklig frihet leder till olika 
resultat är självklart, men skillnaderna får inte leda till klyftor som inte går 
att överbrygga. 
 
Människornas frihet bidrar till ansvarstagande. Det gäller först och främst 
att ta ansvar för sitt egna liv. Konsekvenserna av sina val måste varje 
individ ta på sig. När den egna kraften inte räcker till skall politiken vara ett 
utvecklande och pådrivande stöd. I gemenskapen med andra så utvecklas 
viktiga personliga egenskaper. Desto starkare den lilla världen blir desto 
bättre blir förutsättningarna för hela samhället.  
 

                                                           
99 Stycket är hämtat ur moderaternas idéprogram, (2001) Sid. 5-29 
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”Det svenska samhället är för många i första hand kollektivistiskt, 
opersonligt och kallt.”100

 
Familjen är den viktigaste hörnstenen. Här utvecklas den starka solidariteten 
som Sverige idag har för lite av. I den stora världen ser det annorlunda ut. 
Här tas demokratiska beslut och tillämpningen sker genom opartiskhet, 
likhet och lagstyre. En förskjutning från det stora till det lilla samhället ger 
bättre kvalité. Kommunen och staten skall hantera det gemensamma som 
ingen annan kan lösa lika bra eller bättre. 
 
Moderaterna ser samhället som mekaniskt sammansatt. Människorna är det 
som bygger och förändrar samhällssynen. Moderaterna menar att 
individerna tillsammans med andra individer sluter sig samman i en 
gemenskap, men med individuella förutsättningar vilken relateras till 
samhällsfördraget. Familjen ses som den viktigaste hörnstenen, men inte likt 
Brunners argument om roten till samhället utan Moderaterna ser individen, 
men använder familjen för att visa på den lilla världens betydelse för att 
kunna bygga ett "mekaniskt" sammansatt samhälle. Förvaltningskommunen 
gör sig gällande genom att staten skall hantera det gemensamma som ingen 
annan kan lösa bättre. 
 
3.2.2 Kommuners styrelse 
 
I frågan om en representativ- eller direktdemokratisk styrelse menar 
Moderaterna att det representativa systemet är att föredra men att det måste 
finnas en bättre tilltro till politikerna. När den enskilda människan går till 
val och röstar lämnar hon över makt och ansvar till representanter, vilka hon 
personligen har förtroende för, inte till institutioner eller organisationer. 
Partiernas uppgift blir att erbjuda väljarna kvalificerade kandidater samt låta 
väljarna i större utsträckning rösta på personer.101 I synen på 
direktdemokrati tar Moderaterna upp att folkomröstningarna bör kunna vara 
beslutande. Lättaste vägen till påverkan är på det lokala planet. Staten måste 
därigenom respektera lokala beslut. Ifall den lokala beslutsmakten får större 
utrymme flyttas inflytandet närmare de berörda.102

 
Styrelsens spelplan bör vara begränsad. Moderaternas tankegångar går att 
härleda till Lundqvists syn på en nattväktarstat med begränsad offentlig 
sektor. 
 
”En tumregel som används i sammanhanget rörande offentligt och privat är 
att något som kan göras lika bra eller bättre av någon annan än det 
offentliga skall inte göras av staten eller kommunen.”103

 
Individen glöms bort i de stora offentliga systemen och det gemensamma tar 
överhanden. Här föds roten till översitteri och människors känsla av 

                                                           
100 Moderaternas idéprogram, (2001) Sid.29 
101 Ibid. Sid. 32ff 
102 Moderaternas handlingsprogram, (1993) Sid.22-42 
103 Moderaternas Idéprogram, (2001) Sid.12 
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maktlöshet. Den nya frihetstiden skall hämta sin kraft i utvecklingen bort 
från de kollektiva  begränsande tankegångarna.104  
 
3.2.3 Kommuners förvaltning 105

 
Det är viktigt för individen att förverkliga sig själv. De stora offentliga 
systemen har satt den lilla världen ur spel. Kommunernas och statens 
monopol måste brytas för att människorna fritt skall få konsumera och 
producera. Medborgaren skall själv få välja skola, vård och omsorg. Den 
svenska välfärspolitiken med enhetslösningar klarar inte av att möta den 
enskilde medborgarens varierade krav och behov. Välfärdsstatens ideologi 
med politisk styrning och specialutbildade experter har betraktat den lilla 
världen som ett problem snarare än en tillgång. Vård, utbildning och omsorg 
har bedrivits i det offentliga monopolets form. Resultatet av bristande 
valfrihet har blivit köer och orättvisor. Problemet ligger i avsaknaden av 
konkurrens, kostnadskontroll och prismedvetenhet. Det är dags att sätta 
individerna och deras gemenskaper i centrum. Samhället får en ökad styrka 
genom enskild frihet, personligt ansvar och marknadsekonomisk mångfald. 
 
Moderaterna framhåller offentliga ordningar som viktiga. Men de kan inte 
generera de ekonomiska resurserna som de ska eller det personliga 
engagemanget som den lilla världen ger. Ingen människa som inte kan 
försörja sig själv skall ställas utanför samhället. Samtidigt som Moderaterna 
framhåller det offentliga menar de att systemet måste reformeras så att plats 
ges för den lilla världen. Marknadsmässiga inslag måste bli större. Alla 
måste ansvara för att inte människorna faller igenom de sociala skyddsnäten 
varför ett tydligt definierat politiskt ansvar måste slås fast. Staten skall 
handha det genuint gemensamma som ingen annan kan göra bättre. Stat och 
kommun blir de två politiska nivåerna, landstingen skall avskaffas. 

 
Moderaterna förespråkar att individen skall ha ett större inflytande i 
politiken. Staten skall bygga ramar och ansvara för det genuint 
gemensamma. Den lilla världen har kränkts genom att kommunerna och 
staten bistått med service och omsorg. Människorna måste ha frihet att 
konsumera och producera för att inte deras frihet skall kränkas.  Individerna 
skall fatta beslut om skola, vård och omsorg, vilket relateras till 
förvaltningsfrågor. Individen skall befrias från 
professionsförvaltningstankarna och institutionernas omvårdnad. Det skall 
löna sig att lyckas. Moderaternas tankegångar leder till självförvaltning och 
en amatörmässig kompetens. De framhäver även att politikerna skall ha väl 
definierade lagar för nationen. Men det faller mer in under den totala 
samhällssynen inom förvaltningskommunen, vilken kan förenas med 
självförvaltning. 
 
 
 
 

                                                           
104 Moderaternas Idéprogram, (2001) Sid. 5-29 
105 Moderaternas handlingsprogram, (1993) Sid. 40-43 
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              3.2.4 Medborgerligt deltagande 
 
Demokratiutredningens punkter för kommunalt självstyre återfinns i 
partiprogrammet.  
 
Kommunerna är den arena där medborgarna har störst 
påverkansmöjligheter, både som medborgare och förtroendevalda. 
Kommundelsnämnderna kan inte ersätta det som naturligt kan ske i mindre 
kommuner. Vidare anser Moderaterna att gemensam valdag skall avskaffas 
och personvalsinslagen öka. Kommunala folkomröstningar bör vara ett 
viktigt inslag i den kommunala demokratin. 106

 
Om staten inte respekterar lokala beslut ökar likgiltigheten bland 
människorna. Den lokala demokratin i Sverige behöver ett bättre skydd i 
grundlagen. 107 Grundlagarna i Sverige skall garantera medborgarna det 
svenska statsskicket samt säkra frihet och oberoende gentemot den politiska 
makten.  
 
Moderaterna följer Demokratiutredningens sammanställning i SOU 2000:1 
på alla punkter. Demokratiutredningen anser i enlighet med Moderaterna att 
skilda valdagar är att föredra eftersom medborgarna då kan engagera sig 
mer i båda valen. Kommundelsnämnder uppfyller inte demokratiska 
fördelar enligt Demokratiutredningen. För att stärka kommunalt självstyre 
anser Moderaterna att en starkare grundlags- och lagändring borde till, 
vilket också förespråkas av Demokratiutredningen. Wallin har diskuterat 
lokala folkomröstningar och anser att de idag används i för låg omfattning.  
 
3.3 SAMMANFATTNING 
 
Vid en jämförelse av det socialdemokratiska partiprogrammet och det 
moderata så syns en klar skillnad i utformningen. Socialdemokraterna har 
ett mer allmänt partiprogram. Sakfrågor som t ex kommunalt självstyre 
berörs inte i lika hög grad som i Moderaternas partiprogram. 
 
Moderaterna och Socialdemokraterna återfinns båda inom kontrakts- 
kommunen. Båda partierna förespråkar en mekanisk samhällssyn. 
Skillnaden är att Socialdemokraterna bygger Rousseaus samhällsfördrag 
utifrån gemenskap med en stark stat och Moderaterna utifrån individen. 
Partierna återfinns även inom förvaltningskommunen. Socialdemokraterna 
menar att staten skall handha ärenden åt människorna. Moderaterna däremot 
anser att staten endast skall handha det gemensamma, som ingen annan gör 
bättre. Båda partierna karaktäriseras av såväl statsbundenhet som 
självständighet. 
  
 

                                                           
106 Stycket bygger på moderaternas handlingsprogram, (1993) Sid.22-42 
107 Moderaternas idéprogram, (2001) Sid. 32ff 
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Figur 10108

                                                                           Självständighet 
 
                                                                            1                2 
                                                                                               S, M     
                       Organisk samhällssyn                                                    Mekanisk samhällssyn  
 
                                                                               S, M 
                                                                3              4 
 
 1, Gemenskapskommun                                   Statsbundenhet 
2, Kontraktskommun 
3, Statsorganismkommun 
4, Förvaltningskommun 
 
Inom kommuners styrelse återfinns Socialdemokraterna och Moderaterna i 
två skilda rutor. Deras syn på en representativ styrelse är densamma, dock 
skiljer sig tankegångarna lite åt eftersom Moderaterna även återfinns i rutan 
för direktdemokrati. Tankegångarna härleds från deras syn på 
folkomröstningar, vilket är en form av direktdemokrati. 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna skiljer sig åt vad gäller styrelsens 
spelplan. Socialdemokraterna vill se en utveckling av den offentliga sektorn, 
vilket leder till Lundqvists begrepp välfärdsstat med omfattande spelplan. 
Moderaterna menar istället att individen idag glöms bort i de stora offentliga 
systemen. Moderaterna placeras in under nattväktarstat med en begränsad 
offentlig sektor. 
 
Figur: 11109                                        Direktdemokratisk styrelse 
 
 
                                                                          M 
 
Styrelse med begränsad spelplan                                                       Styrelse med omfattande  
                                                                                                            spelplan    
                                                                    M                         S 
 
 
 
                                                              Representativ styrelse 
 
Inom kommuners förvaltning placeras Socialdemokraterna in i 
professionsförvaltning och självförvaltning. Socialdemokraterna tror på 
självförvaltning under statliga former men främst på professionerna, vilka 
skall implementera statens beslut inom förvaltningen. Moderaterna placeras 
in under amatörmässig kompetens i självförvaltningen. De tar mer avstånd 
från att staten bör intervenera i människornas liv. Medborgarna bör själva 
göra aktiva val. 

                                                           
108 Figuren är hämtad ur Strandberg, U(1998). Sid. 26 I figuren har författaren placerat in 
Moderaternas och Socialdemokraternas nationella partiprogram efter deras syn på 
kommuners grundkaraktär. 
109Ibid. Sid. 36 I figuren har författaren placerat in Moderaternas och Socialdemokraternas 
nationella partiprogram efter deras syn på kommuners styrelse.  
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Figur: 12a110                                                        Figur: 12b111

                                                                                                 Professionell kompetens 
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                                                                                                                      Amatörmässig kompetens 
 
1, Byråkratiförvaltning 
2, Professionsförvaltning 
3, Politikerförvaltning 
4, Intressegruppsförvaltning och Självförvaltning 
 
Medborgerligt deltagande i likhet med demokratiutredningens förslag 
gällande rösträtt, grundlag och valdag tar Moderaterna upp i sitt 
partiprogram. Moderaterna följer Demokratirådets rapport i SOU 2000:1 på 
alla punkter. 

                                                           
110 Egen figur som beskriver fem olika förvaltningstyper. Förvaltningstyperna är härledda 
från  Strandberg, U(1998). Sid. 45. Författaren har placerat in Moderaterna och 
Socialdemokraternas nationella partiprogram efter deras syn på kommuners förvaltning.  
111 Dimensionen är hämtad från Strandberg, U(1998). Sid. 45. 

 40



4. LOKALA PARTIPROGRAM 
 
De lokala partiprogrammen kommer att placeras in under Strandbergs 
begrepp kommuners grundkaraktär, styrelse och förvaltning. Eftersom de 
lokala handlingsprogrammen inte innefattar något fullständigt underlag 
kommer endast tendenser i programmen att dras till Strandbergs begrepp. 
Socialdemokraterna i Norrköping placeras även in under 
Demokratiutredningens rapport i SOU 2000:1 gällande 
kommundelsnämnder. 
 
4.1 SOCIALDEMOKRATERNAS LOKALA PARTIPROGRAM 
 
I kapitlet kommer Socialdemokraternas lokala partiprogram från Linköping 
och Norrköping att presenteras. Linköping har en bakgrund av 
tjänstemannakommun och Norrköping som arbetarkommun. I Linköping 
styr Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. I Norrköping styr 
Socialdemokraterna i minoritet efter att samarbetet med Vänsterpartiet 
sprack under mandatperioden 1998-2002. 
 
4.1.1 Socialdemokraternas lokala program i Linköping 
 
Socialdemokraterna i Linköping vill öka de enskilda medborgarnas 
möjligheter att påverka och deltaga i kommunens verksamheter. Helheten 
skall politikerna ta ansvar för så att likvärdiga villkor säkerställs för alla 
linköpingsbor. Politiken skall skapa goda förutsättningar för alla, inte bara 
för några. Politiken skall grunda sig på sunda kommunala finanser. Inför 
1998 års val ville Socialdemokraterna ha en oförändrad skatt för att minska 
skuldbördan. Detta innebär att skola, vård och omsorg prioriteras. Dialogen 
mellan linköpingsborna och politikerna har ett högt värde. Invånarna skall 
kunna känna sig stolta över sina företrädare.112  
 
”Linköpingsborna skall känna att socialdemokratiska politiker arbetar för 
allas gemensamma bästa utan att gynna olika särintressen.”113  
 
För att skapa ett gott samhälle måste besluten omsättas i verkligheten. Det 
räcker inte med att beslut fattas. Ett samhälle fordrar aktiva och 
ansvarstagande medborgare. I och med detta kan inte medborgaren 
reduceras till en kund. Demokratin får inte inskränkas till att rösta vart 
fjärde år. 114

 
”En samhällsmedborgare måste ges möjlighet att dagligen påverka 
politiken.” 115

 
Demokratin är inte något beständigt utan den måste ständigt utvecklas och 
erövras, en decentralisering av kommunal verksamhet i syfte att tillgodose 
behoven i mötet mellan den enskilde och kommunens medarbetare är 

                                                           
112 Socialdemokraterna i Linköping inför valet 1998-2002. Sid.1ff 
113 Ibid. Sid.3 
114 Socialdemokraterna i Linköping inför valet 2002-2006. Sid.1 
115 Ibid. Sid.1 
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viktigt. Medborgaren i Linköping skall möta kunnig personal inom 
kommunen som är ansvarskännande och lojal. Medborgaren skall även 
känna att de anställda hushåller med ekonomiska medel och utvecklar 
verksamheten till kommuninvånarens fördel. Socialdemokraterna vill 
motverka byråkrati och slutenhet i den kommunala organisationen.116

 
Vad gäller satsningen på sociala insatser skall dessa utgå från varje enskild 
medborgares behov, intressen och förmåga. Vissa människor behöver 
bistånd för att själva kunna utveckla sina liv samt finna en god livskvalité. 
Detta bistånd skall kommunen kunna ge människorna. Bidragsreglerna skall 
leda till att bidragsberoendet minskar samt människorna ges möjligheten att 
själva påverka sin framtid. Ekonomiska bistånd skall efterföljas med krav på 
sysselsättning eller utbildning.117  
 
4.1.2 Socialdemokraternas lokala program i Norrköping118   
 
”I framtidens Norrköping är trygghet och omsorg viktigare än sänkt 
skatt.”119

 
Socialdemokraterna i Norrköping tror på en stor öppenhet och en utveckling 
av den lokala demokratin. Kommuninvånarna måste få en möjlighet att 
ställa frågor till ansvariga politiker i kommunfullmäktige. Offentliga 
utfrågningar förordas därför för att få fler människor delaktiga i frågor som 
berör kommuninvånarna. I viktiga frågor förespråkas rådgivande 
folkomröstningar som ett instrument för invånarna att få vara med och 
bestämma. Socialdemokraterna i Norrköping vill behålla 
kommundelsnämnderna. De politiska uppdragen måste spridas ut. En jämn 
könsfördelning inom de beslutande församlingarna är viktig. Inom alla 
samhällsområden måste invandrarnas kunskaper och erfarenheter tas 
tillvara. 
 
Vad gäller ekonomin finns inget utrymme för frikostighet. Då kan åter den 
positiva trenden vända och underskottet växa. För att klara jobben och 
tryggheten måste det vara ordning på kommunens ekonomi. Den 
kommunala servicen skall finnas tillgänglig för alla människor. Idag finns 
brister. Socialdemokraterna vill på sikt ge alla barn samma rätt till 
barnomsorg oavsett om föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetssökande. 
Det är viktigt att politiker inte lovar mer än vad de kan hålla. Om det brister 
i förtroendet så ökar risken att människorna förlorar allt förtroende för både 
politiker och politik. Socialdemokraterna i Norrköping väljer att i första 
hand satsa på vården, skola och omsorg. Det är viktigare än sänkt skatt.  
 
 
 
 

                                                           
116 Socialdemokraterna i Linköping inför valet 2002-2006. Sid. 5-8 
117 Ibid. Sid.9 
118 Stycket bygger på, Program för framtidens Norrköping, inför perioden 1998-2002. 
Sid.9-11 
119 Program för framtidens Norrköping, inför perioden 1998-2002. Sid. Programmets 
framsida. 

 42



4.1.3 Socialdemokraternas lokala program i Linköping och Norrköping 
 
Inom kommuners grundkaraktär hamnar Socialdemokraterna i Linköping 
och Norrköping inom förvaltningskommunen. I Linköping förespråkas att 
medborgaren ska förverkliga sig själv med politiskt ansvar för helheten så 
att det blir likställt för alla. I Norrköping förespråkas kommunal service till 
alla. Socialdemokraternas tankegångar kan härledas till Strandbergs syn på 
förvaltningskommun att det skall vara likställt för alla kommunmedborgare.   
 
Kommuners styrelse har Socialdemokraterna inte kommenterat. Det går att 
se tendenser till en omfattande spelplan. Politiken skall gynna alla och inte 
särintressen, vilket innefattar ett stort verksamhetsområde för 
socialdemokratisk politik i Linköping. I Norrköping förespråkas kommunal 
service till alla, vilket också tyder på en omfattande spelplan med stor 
offentlig sektor. Skola, vård och omsorg skall prioriteras och då inte genom 
privatisering. 
 
Inom kommuners förvaltning hamnar Socialdemokraterna inom 
självförvaltning med amatörmässig kompetens. Medborgarna skall varje dag 
ges möjlighet att påverka politiken och skall vara aktiva inom kommunen, 
inte bara rösta vart fjärde år, menar Linköpings Socialdemokrater. I 
Norrköping framhävs att den lokala demokratin måste öka. 
Självförvaltningstanken går inte så långt som till att medborgaren skall fatta 
beslut och utföra dem. Det finns även inslag av professionsförvaltning inom 
kommunerna. Socialdemokraterna menar att professionerna skall 
implementera beslut inom skola och vård. Tanken utvecklas inte i 
partiprogrammen men jag anser att tanken finns med i bakgrunden. 
 
Medborgerligt deltagande finns med i båda partiprogrammen. Endast 
Socialdemokraterna i Norrköping tar dock upp tankar förenliga med 
Demokratirådets rapport. I Norrköping anses att kommundelsnämnderna 
skall behållas och att rådgivande lokala folkomröstningar är av godo i svåra 
frågor. 

 
4.2 MODERATERNAS LOKALA PARTIPROGRAM  
 
Moderaterna är oppositionsparti i både Linköping och Norrköping. 
  
4.2.1 Moderaternas lokala program i Linköping. 
 
”Moderaterna vill se ett Linköping där det är trivsamt att leva och verka 
och där politikerna sätter medborgarnas egna önskningar före sina egna 
maktambitioner. En kommun med mycket goda framtidsutsikter för 
medborgarna.”120

 
I alternativ 2002 2000121 finns politikens utgångspunkter. Skriften syftar till 
att stärka den enskildes ställning. Skriften visar att Moderaterna har en stor 

                                                           
120 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Linköpings kommun. Informations 
sid1. 
121 Alternativ 2002 2000 är en gemensam skrift från Moderata samlingspartiet, 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna. För få en bra bild av moderaterna i 
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respekt för den personliga integriteten och vill uppmuntra till ett eget 
ansvarstagande som stärker den enskildes ställning. Makten måste förskjutas 
från politikerna till medborgarna. I kommunerna idag omfattas den största 
delen av kommunens verksamhet av tjänster som riktas till brukarna 
personligen. Partierna bakom skriften menar att det naturliga borde vara att 
medborgarna själva har rätt att välja vem som ska utföra tjänsten och 
möjlighet att ha ett avgörande inflytande över hur servicen skall utformas. 
Problemet kvarstår dock att vissa människor inte vill eller kan göra dessa 
val. För dessa människor måste kommunen kunna erbjuda ett speciellt stöd 
så att de får sina behov tillfredsställda. Ekonomiskt sett måste medborgarna 
garanteras valuta för sina skattepengar. 
 
Att Linköpings kommun handlar upp tjänster enligt entreprenad av privata 
företag innebär ingen privatisering. Kommunen är fortfarande den instans 
som har ansvaret för verksamheten. Kommunen svarar solidariskt för 
verksamhetens olika kostnader. Alternativ 2002 2000 förespråkar inte en 
privatisering som innebär att kommunen helt släpper ansvaret och 
finansieringen av verksamheten. Vad som däremot förespråkas är att 
kommunen utvecklar kundvalsmodeller inom t ex hemtjänst och utbildning. 
Det resulterar i att det är möjligt att uppnå en verklig mångfald samt en 
förskjutning av makten från politikerna till de enskilda medborgarna. Detta 
skulle vara den största demokratireform som genomförs sedan allmänna 
rösträttens införande.122  
 
4.2.2 Moderaternas lokala program i Norrköping123   
 
”Målet är att göra hela Norrköpings kommun till ett ekonomiskt, socialt och 
kulturellt växande samhälle där alla medborgare kan få del av ett ökande 
välstånd och känna trygghet i sin vardag, samtidigt som möjligheten att 
forma sitt eget liv ökar.”124

 
Marknadsekonomi förespråkas, vilket gynnar ett variationsrikt företagande. 
Om ekonomin blir starkare minskar bidragsberoendet och fler ges 
möjligheten att leva på sin egen lön och skapa en ekonomisk trygghet. Den 
individuella och gemensamma välfärden ökar. Det ansvar som vi 
personligen tar för varandra är mycket viktigt. Det finns ingen offentlig 
institution som kan ersätta den form av genuin solidaritet som växer fram 
och stärker banden människor emellan. I ett kulturellt växande samhälle är 
det medborgarna som genom sitt egna skapande driver utvecklingen framåt.  
De offentliga institutionerna skall koncentrera sig på att lösa de 
gemensamma angelägenheterna, men i övrigt skall människorna ha sin egen 
frihet att skapa och utveckla samhället. I samhället krävs långtgående och 
radikala politiska förändringar för att hitta tillbaka till ett ekonomiskt, 

                                                                                                                                                                                     
Linköping har även denna text valts även om den innefattar fler partier än bara 
moderaterna.  
122 Alternativ 2002 2000 är en gemensam skrift från Moderata samlingspartiet, 
Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna. Sid. 1f 
123 Stycket bygger på, Välstånd, trygghet och valfrihet. Moderaterna i Norrköping. 
Valprogrammet 1998-2002. Sid. 1-4  
124 Ibid. Sid. 1  
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socialt och kulturellt samhälle. Det första steget är att minska de kommunala 
utgifterna till förmån för en sänkning av kommunalskatten. Fler människor 
får då möjligheten att leva på sin egen lön och därmed minskar även 
bidragsberoendet. På sikt skall den kommunala verksamheten renodlas. 
Uppdrag som sköts bättre av andra skall inte kommunen driva. Genom att 
kommunen inriktar sig mot kärnverksamhet så som en väl fungerande 
utbildning, äldreomsorg, skyddsnät och infrastruktur kan resurser frigöras 
och skatten kan sänkas ytterligare.  
 
Målet är att skapa : 
 
”…ett samhälle där kommunen är medborgarnas tjänare, inte dess 
överordnare.” 125

 
Politisk inblandning i den enskildes liv bör minska. Det leder till ökade 
möjligheter för medborgaren att forma sitt liv. Olika kommunala lösningar, 
som är formade utifrån politiskt framtagna mallar kan aldrig accepteras i ett 
mångkulturellt samhälle bestående av individer med egna fria viljor. Varje 
medborgare skall ha rätt att själv få välja hur vardagen skall utformas. 
 
En normalinkomsttagare betalar idag mellan 35-60 % av sin inkomst i skatt, 
vilket medför ett beroende av politiska beslut. Genom en sänkning av 
kommunalskatten kan tryggheten för den enskilde individen öka, genom att 
beroendet av politiska beslut, bidragsnivåer och politiska subventioner 
minskar. Den som behöver bidrag skall inte behöva betala skatt och den som 
betalar skatt skall inte behöva några bidrag. 
 
”För oss moderater är valfrihet detsamma som möjligheten att kunna forma 
sin egen vardag. Vi anser att det är den enskilde – inte politiker eller 
byråkrater - som vet bäst hur den egna vardagen ska formas. Ibland behövs 
politikern för att skapa möjligheter för alla att välja, men det ska inte 
betyda politiska möjligheter att styra den enskildes val.” 126

 
4.2.3 Moderaternas lokala program i Linköping och Norrköping 
 
Inom kommuners grundkaraktär placeras Moderaterna in under både 
kontraktskommunen och förvaltningskommunen. Inom samhällsfördraget 
blir individen fri och får ett eget ansvar. Förvaltningskommunen skall, enligt 
Moderaterna i Linköping handha det gemensamma som medborgarna inte 
klarar själva, exempelvis finansiering av verksamheter. I Norrköping anses 
att de offentliga institutionerna skall koncentrera sig på att lösa de 
gemensamma angelägenheterna, men i övrigt skall människorna ha sin egen 
frihet att skapa och utveckla samhället. 
 
Inom kommuners styrelse hamnar Moderaterna inom en begränsad spelplan. 
Moderaterna i Linköping vill se kundvalsmodeller och därmed minska den 
offentliga sektorn samt se en förskjutning från politikerna till den enskilda 

                                                           
125 Välstånd, trygghet och valfrihet. Moderaterna i Norrköping. Valprogrammet 1998-2002.  
Sid. 2 
126 Ibid. Sid. 5 
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medborgaren. I Norrköping ses olika kommunala lösningar som är formade 
utifrån politiskt framtagna mallar som oacceptabla. Kommunen skall vara 
tjänare åt medborgaren, vilket bidrar till mer individuell och mindre 
offentlig styrning. 
 
Inom kommuners förvaltning hamnar Moderaterna inom självförvaltningen. 
Medborgaren skall finnas med i förvaltningsprocessen och själv välja vem 
som skall utföra tjänsterna, menar Moderaterna i Linköping. I Norrköping 
anses att politiker eller byråkrati inte kan bestämma den enskildes val. 
Ibland behövs politiker för att ge alla möjligheten att välja men politiker 
skall inte styra den enskildes val.  
 
4.3 SAMMANFATTNING 
 
Socialdemokraterna återfinns inom förvaltningskommunen med en 
statsbunden karaktär, genom deras syn på en likställd service till alla 
kommunmedborgare. Moderaterna återfinns inom både kontraktskommunen 
och förvaltningskommunen. Kontraktskommunen, eftersom den fria 
individen skall kunna förverkliga sig själv och bilda den lilla världen och 
förvaltningskommunen, som skall ta hand om det gemensamma, exempelvis 
kommunens finanser.  
Figur: 13127                                                      Självständighet 
 
                                                                            1                2 
                                                                                              M     
                       Organisk samhällssyn                                                    Mekanisk samhällssyn  
 
                                                                             S, M 
1, Gemenskapskommun                                3              4 
2, Kontraktskommun  
3, Statsorganismkommun                                    
4, Förvaltningskommun                                    Statsbundenhet 
 
 
Socialdemokraterna återfinns inom den omfattande spelplanen. 
Socialdemokraterna vill att kommunen skall ha ett stort verksamhetsområde 
och en stor offentlig sektor. Socialdemokraterna i Norrköping förespråkar 
en direktdemokratisk tanke genom synen på rådgivande lokala 
folkomröstningar. Moderaterna återfinns under en begränsad spelplan 
eftersom de förespråkar en liten offentlig sektor. Privatiseringar är också av 
godo och staten skall därigenom ha ett litet verksamhetsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
127 Figuren är hämtad ur Strandberg, U(1998). Sid. 26. Författaren har placerat in 
Socialdemokraternas och Moderaternas lokala partiprogram efter deras syn på kommuners 
grundkaraktär. 
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Figur: 14128                                  
                                                             Direktdemokratisk styrelse 
 
 
                                                                           
                                                                                        SN 
Styrelse med begränsad spelplan                                                       Styrelse med omfattande   
                                                                                                           spelplan                                       
                                                                      M                     S                           
 
 
 
                                                               Representativ styrelse 
Socialdemokraterna faller in under självförvaltning och 
professionsförvaltning. De förespråkar ett ökat medborgerligt deltagande 
med amatörmässig kompetens genom självförvaltningen. 
Professionsförvaltningen med statsbunden kompetens förespråkas av 
Socialdemokraterna genom tron på att professionerna skall ta beslut och 
vägleda människorna till bra samhälleliga beslut. Moderaterna faller in 
under amatörmässig kompetens och självförvaltning. De förespråkar en stor 
valfrihet för medborgarena och ett stort medborgerligt deltagande inom 
kommunen. 

                  Figur: 15a 129                                                                                  Figur: 15b130

                                                                                                      Professionell kompetens 
                                             

1       
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        3 
 

           4 
           S 
          M 

                                                                                
1, Byråkratiförvaltning                                                               Amatörmässig Kompetens 
2, Professionsförvaltning 

                 3, Politikerförvaltning 
                 4, Intressegruppsförvaltning och Självförvaltning 

 
Medborgerligt deltagande utifrån demokratiutredningens rapport i SOU 
2000:1 har endast Socialdemokraterna i Norrköping tagit upp. De 
förespråkar kommundelsnämnder och föreslår rådgivande folkomröstningar. 
Demokratiutredningen förespråkar inte kommundelsnämnder men är 
positiva till  fler lokala folkomröstningar. 

                                                           
128 Figuren är hämtad ur  Strandberg, U(1998). Sid. 36. Författaren har placerat in 
Socialdemokraternas och Moderaternas lokala partiprogram efter deras syn på kommuners 
styrelse. 
129 Egen figur som beskriver fem olika förvaltningstyper. Förvaltningstyperna är härledda 
från  Strandberg, U (1998). Sid. 45. Författaren har placerat in Moderaterna och 
Socialdemokraternas lokala partiprogram efter deras syn på kommuners förvaltning.  
130 Dimensionen är hämtad från Strandberg, U(1998). Sid. 45. 
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5. DISKUSSION 
 
Inom diskussionskapitlet kommer respondenternas svar att presenteras. 
Svaren sammankopplas med de nationella och lokala partiprogrammen samt 
teorin. Diskussionen sammankopplar uppsatsens alla delar, vilka kommer 
att besvara uppsatsens frågeställningar. Diskussionskapitlet har strukturen 
av Strandbergs uppdelning, kommuners grundkaraktär, styrelse och 
förvaltning samt Demokratiutredningens rapport SOU 2000:1 gällande 
medborgerligt deltagande. 

 
5.1 KOMMUNENS GRUNDKARAKTÄR  
 
Kommuners grundkaraktär rör sig mellan dimensionerna samhällssyn och 
kommunernas karaktär gentemot staten. Utifrån dimensionerna formas fyra 
kommuntyper, se figur 16. 
 
5.1.1 Diskussion kring kommuners grundkaraktär 
 
Partierna rör sig inom alla kommuntyper. Förvaltningskommunen och 
kontraktskommunen är mekaniskt sammansatta. Statsorganismkommunen 
och gemenskapkommunen är organiska. Kontraktskommunen och 
gemenskapskommunen är självständiga medan förvaltningskommunen och 
statsorganismkommunen är statsbundna. 
 
Moderaterna  
 
Respondenterna återfinns i alla rutor förutom gemenskapskommunen. De 
nationella och lokala partiprogrammen återfinns inom kontraktskommun 
och förvaltningskommun, se figur 16. 
 
Inom kontraktskommunen bygger Moderaterna ett kontrakt mellan individer 
för att människorna skall bli fria. Alla respondenter har valt 
kontraktskommunen, förutom respondent MN2.131 MN2 förespråkar dock 
självständighet från staten, vilket jag anser faller in under 
kontraktskommunen eftersom individen blir fri inom kontraktet. Rousseaus 
samhällsfördrag visar på människans vilja att sluta sig samman, eftersom de 
inte anser sig fria som individer, kontraktet och allmänviljan föds. 
Moderaterna önskar en begränsad statlig styrning. Kontraktskommunens 
tankegångar återfinns i det nationella och lokala partiprogrammet. Individen 
måste få mer utrymme att utveckla och förverkliga sig själv. 
Partiprogrammen framhäver även den lilla världen, vilken måste stärkas. 
Tanken inom den lilla världen är att familjen och de små gemenskaperna 

                                                           
131 Följande betäckningar finns i figur  16,17 och 18. ML = Moderaterna i Linköping, MN= 
Moderaterna i Norrköping, MR = Moderaterna på riksplanet, SL = Socialdemokraterna i 
Linköping, SN = Socialdemokraterna i Norrköping, SR = Socialdemokraterna på 
riksplanet, SNP = Socialdemokraternas nationella program, MNP = Moderaternas 
nationella program, SLP = Socialdemokraternas lokala program, MLP = Moderaternas 
lokala program. 
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borde stärkas. Genom de små gemenskaperna byggs samhället. Det kan leda 
till skillnad i välfärd men skillnaderna får inte leda till klyftor i samhället. 
 
Kontraktskommunen bygger på en självständig karaktär från staten. En 
begränsad inblandning av staten i individens liv karaktäriserar synen på 
självständighet. Respondenternas val av kontraktskommunen visar att 
självständighet från staten är viktig. Det nationella partiprogrammet talar 
om att det kommunala och statliga monopolet måste stoppas så att 
kommunerna kan bli självständiga och individen få sin frihet. De lokala 
programmen visar också ett tydligt ställningstagande från staten till 
kommunernas fördel. ML ansåg att kommunen skulle vara ett självständigt 
rättssubjekt med egen beskattningsrätt. Detta skall dock inte gälla landsting 
och regioner.  
 
Förvaltningskommunen har MN2 och MR valt. Det nationella och lokala 
programmet förespråkar en statlig inblandning i det gemensamma, det som 
människorna och den lilla värden inte klarar av. Förvaltningskommunen 
bygger enligt Strandberg på kommunen som ett led i den statliga 
förvaltningen samt ett redskap för den nationellt beslutande reformpolitiken. 
Tanken är att förvaltningskommunen skall handha det gemensamma.  
 
Förvaltningskommunen är statsbunden. Det nationella partiprogrammet 
förespråkar viss statsbundenhet för att ge människorna frihet i samhället. 
Frågor som rör det "allmänna" gemensamma och som människorna själva 
inte kan klara av måste staten handha så att ingen ramlar igenom det sociala 
skyddsnätet. Staten skall styra mindre och främja mera, vilket de lokala 
partiprogrammen förespråkar. MR menar att kommunen inte kan särskiljas 
från staten och bör därför inte betraktas som ett eget rättsubjekt. Ett gott 
samarbete mellan stat och kommun är av godo. Förhållandet bör därför vara 
ett mellanting. Staten bör dock tvingas följa t ex finansieringsprincipen. 
 
”Kommunen bör ha en viss självständighet från staten. Kommunen bör 
vidare betraktas som en del i ”den nationellt organiserade 
förvaltningsorganisationen”, men ej den statliga. Staten skall dock ta 
hänsyn till principerna om det kommunala självstyret och 
finansieringsprincipen.”132

 
MR har kombinerat statsorganismkommunen med de två ovanstående 
kommuntyperna. Trots kombinationen ser jag det som väldigt svårt att 
kombinera statsorganismkommunen med Moderaternas partiprogram, 
eftersom det nationella perspektivet är tongivande i 
statsorganismkommunen. Människorna leds successivt in i samhället inom 
statsorganismkommunen menar Björklund. Strandberg beskriver 
kommuntypen som statscentrerad med statsbunden karaktär. Denna tanke 
återfinns inte i Moderaternas partiprogram utan där talas istället om 
individen som redan från början finns med och bygger samhället utifrån 
familjen och den lilla världen.  
 

                                                           
132 En moderat på riksnivå 
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Socialdemokraterna 
 
Respondenterna återfinns inom alla kommuntyper förutom 
statsorganismkommunen. De nationella och lokala partiprogrammen 
återfinns inom kontraktskommun och förvaltningskommun, se figur 10. 
 
SR och SN har valt kontraktskommunen. Kontraktskommunen är till 
skillnad från Moderaternas kontrakt byggt utifrån gemenskapen. Staten får 
en central roll som vägledare för människorna inom kontraktet. De 
nationella och lokala partiprogrammen förespråkar kontraktskommunen 
genom att människorna bygger samhället inom gemenskapen. Inom 
gemenskapen formas människan till medborgare. Där finns även 
skyldigheter mot andra medborgare och staten. Rousseaus samhällsfördrag 
bygger på en stark stat, vilken skall vägleda människorna inom 
gemenskapen. Därför blir samhällsfördraget utifrån Rousseau mer 
socialdemokratiskt än moderat. 
 
Kontraktskommunen har en självständig karaktär mot staten. 
Partiprogrammen talar för medborgarens möjlighet till påverkan. Det är 
viktigt att det finns flera arenor för politiken. Inom kontraktskommunen 
ligger Socialdemokraternas tankegångar på medborgarinflytande. Inom 
gemenskapen med andra och med staten som vägledare kan kommunerna få 
en självständig karaktär gentemot staten. Jag anser dock att det är viktigt att 
se kontraktskommunens självständighet inom synen på en stark stat. 
Kommunerna får en självständig karaktär men under statliga ramar. SN vill 
att kommunen i stort skall ha en självständig karaktär, vilket följer valet av 
kontraktskommunen. Respondenten från riksnivå förespråkar 
medborgarinflytande och en självständig karaktär inom kommunen, men 
staten har det övergripande ansvaret även om självständighet också måste 
finnas. Därav kombinationen  kontraktskommun och förvaltningskommun. 
  
SL1,2 och SR har valt förvaltningskommunen. SL1 kombinerar 
förvaltningskommun och gemenskapskommun. Förvaltningskommunen 
följer det nationella och lokala partiprogrammet. Alla medborgare skall ha 
samma tillgång till service och välfärd oavsett vilken kommun de bor i. 
Förvaltningskommunen bygger på ett hierarkiskt tankesätt. Strandberg 
menar att allt skall vara enhetligt likställt så att kommuninvånarna kan 
förväntas samma service oberoende vilken kommun de tillhör. Samhället 
ses som mekaniskt sammansatt och rationellt konstruerat. Inom 
förvaltningskommunen blir kommunen en statsbunden länk i den 
demokratiskt styrda kedjan av offentliga förvaltningsorgan. SL2 menar att 
variationer mellan kommuner får förekomma. Variationer är ett vagt 
begrepp. Socialdemokraterna menar att inga lokala beslut får ställas över 
nationella, varför övergripande variationer mellan kommunerna inte kan 
förekomma. 
 
 
Förvaltningskommunen har en statsbunden karaktär och ligger i linje med 
Socialdemokraternas syn på en stark stat. Kommunerna blir den statsbundna 
länken. Nationella beslut får inte åsidosättas av lokala beslut. För att ge 
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samma service och välfärd till alla måste kommunerna ha en statsbunden 
karaktär. 
 
SL1 har valt gemenskapskommunen. Gemenskapskommunen är en organiskt 
sammansatt kommuntyp. Den är inte förenlig med partiprogrammen. Staten 
står för sig och det är familjen, sedan byar och socknar som tar hand om 
människornas välfärd, menar Strandberg. Brunners religiösa tanke att 
familjen är roten till samhället går inte att förena med en socialdemokratisk 
syn. Brunner framhåller de små gemenskaperna som ansvariga för sin 
välfärd. Den opersonliga staten skall endast handha frågor som människorna 
själva inte vill handha. Denna tanke är mer en moderat tankegång än en 
socialdemokratisk.133 Aristoteles menar däremot att den högsta 
gemenskapen är staten eller polis. Han har dock synen att familjen, sedan 
hushåll och byar bygger gemenskapen, vilket inte följer 
Socialdemokraterna. Det är viktigt att särskilja begreppet gemenskap och 
gemenskapskommun. Kanske har responden satt likhetstecken mellan 
gemenskap och gemenskapskommun? Det nationella partiprogrammet talar 
klart och tydligt om hur gemenskaperna bygger samhället och att det inte är 
ursprunget från naturrättsliga lagar.  Har respondenten verkligen uppfattat 
innebörden av gemenskapskommun är det svårt att se någon likhet mellan 
den starka staten och valet av gemenskapskommun. 
 
Gemenskapskommunen är självständig. Självständigheten bygger på en 
gemenskap fristående från staten. Människorna skall genom familj, hushåll 
och byar klara sig inom respektive gemenskap utan att staten intervenerar i 
människornas liv. SL1 som förenar en statsbunden och en självständig syn 
följer mer en socialdemokratisk tanke. Dock är valen svåra att kombinera 
eftersom de utgår från två helt olika samhällssyner. SL1 menade att 
kommunen skall vara självständig inom nuvarande lagstiftning. Inom den 
nuvarande lagstiftningen räknas kommunen enligt uppsatsens teori som 
statsbunden, vilket egentligen endast placerar SL1 inom 
förvaltningskommunen. 
 
Moderaterna och Socialdemokraterna  
 
När det gäller kommunernas grundkaraktär finns varje partis respondenter 
inom de flesta av kommuntyperna. Det gemensamma är att de flesta rör sig 
inom den mekaniska samhällssynen. Moderaterna och Socialdemokraterna 
bör enligt min mening placeras in under kontraktskommun och 
förvaltningskommun. Dessa val är enligt min mening efter partiernas 
program, vilka jag valt att betrakta som en ideologisk sanning.  
 
Övriga respondenter rör sig inom ramen för deras partiprogram. Det är 
viktigt att påpeka skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, 
trots att de faller in under samma kommuntyp. Samhällskontraktet byggs på 
två olika sätt. Moderaterna bygger kontraktet utifrån individen och 
Socialdemokraterna utifrån gemenskapen. Inom förvaltningskommunen 

                                                           
133 Moderaterna förespråkar dock inte en gemenskap likt Brunners gemenskap utan sätter 
individen först. 
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anser Moderaterna att staten skall handha det gemensamma, som 
medborgarna själva inte klarar av inom den lilla världen. 
Socialdemokraterna anser att staten skall finnas med i medborgarens liv så 
att samma service och välfärd kan ges åt alla medborgare, inte bara till 
några. 
 
Om kommunen skall vara statsbunden eller självständig varierar mellan 
partierna. Moderaterna ser en självständig karaktär inom 
kontraktskommunen, vilken ger individen möjlighet att förverkliga sig själv. 
Förvaltningskommunen blir statsbunden och handhar det gemensamma. 
Socialdemokraterna har större inslag av statsbundenhet. Staten skall styra 
och därigenom får nationella beslut inte åsidosättas av lokala beslut. Inom 
kontraktskommunen blir socialdemokraterna mer statsbundna än 
Moderaterna med Rousseaus argument att staten ändå blir stark för att 
människorna skall bli fria.   
 
Respondenternas svar går att härleda till partitillhörighet förutom MR:s och 
SL1:s val. Respondenterna följer samma tanke som partiprogrammen, men 
alla respondenter har inte valt samma inom samma parti. SL1 vill att 
kommunerna skall vara självständiga inom nuvarande lagstiftning, vilket 
blir en statsbunden syn, varför jag anser att SL1 också svarat enligt partiets 
ramar. 
Figur : 16134
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2, Kontraktskommun 
3, Statsorganismkommun 
4, Förvaltningskommun 

                                                           
134 Figuren är hämtad ur Strandberg, U(1998). Sid. 26. Författaren har placerat in 
Socialdemokraternas och Moderaternas lokala och nationella partiprogram samt 
respondenternas svar efter deras syn på kommuners grundkaraktär. 
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5.2 KOMMUNERS STYRELSE 
 
Inom kommuners styrelse finns dimensionerna representativ eller 
direktdemokratisk styrelse samt begränsad eller omfattande spelplan.    
 
5.2.1 Diskussion kring kommuners styrelse
 
I figur 17 återfinns respondenternas och partiprogrammens syn på 
kommuners styrelse. 
 
Moderaterna  
 
Alla respondenter från Moderaterna har valt den representativa styrelsen 
som grund. Strandberg menar att det representativa systemet bygger på 
samhället och civilisationen som grund och naturen, förnuftet och 
erfarenheten som vägvisare. Det representativa systemet måste dock få en 
stringentare struktur enligt det nationella partiprogrammet. När människorna 
går till val lämnar de över beslutsfattandet till representanter inte till 
institutioner. Representanternas arbete måste vara lättare att följa. 
Representanterna skall ha ansvarsutkrävande, därför är det viktigt att 
personvalet utökas. De lokala partiprogrammen menar att medborgarna skall 
finnas med mer i samhället genom att förskjuta makt från politikerna till 
medborgarna, så att representanterna får mindre eller omarbetad makt. 
 
”Det är vanskligt när politiker ”lirar” med skattebetalarnas pengar, samt 
försöker styra människors liv.”135

 
Det direktdemokratiska systemet ser Weber som en form vilken kan fungera 
inom organisationer, men inte som en samhällsform vilken är möjlig i alla 
förhållanden och inom alla samhällsformer. Moderaterna ser inte 
direktdemokratin som samhällsform utan jag anser att direktdemokratin blir 
vägvisare i form av lokala folkomröstningar vilket alla respondenter 
förespråkar. MR anser att om ett antal människor (i enlighet med 
kommunallagen) kräver folkomröstning bör detta bejakas. 
 
Respondenterna följer varandra angående en begränsad spelplan. 
Nattväktarstaten följer Moderaternas tanke på en liten offentlig sektor. 
Lundqvist menar att den lilla offentliga sektorn medför en liten statlig 
inblandning. Individerna skall själva bygga välfärden.  
 
”Kommuners styrelse bör begränsas genom att beslut ofta kan tas av 
individer och familjer istället för politiker.”136

 
Moderaternas nationella och lokala partiprogram anser att en omfattande 
spelplan går ut över individerna.  Politikerna bör styra mindre och främja 
mer. Det blir en fara om politikerna får för fria tyglar att spela med 
människornas liv och gå in och förändra människornas individuella frihet. I 

                                                           
135 Respondent på riksplanet 
136 Respondent från Moderaterna i Linköping 
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Moderaternas lokala partiprogram förespråkas att styrelsen i kommunen 
skall begränsas till att gälla vissa områden.  
 
Jag anser att kommuners styrelse kan kopplas till partitillhörighet. Alla 
moderata respondenter är entydiga och har en stark koppling till varandra 
oavsett om de befinner sig på kommunal eller nationell nivå. I de nationella 
och lokala partiprogrammen finns klara uppsatta mål och riktlinjer om att 
den offentliga sektorn bör minskas och att lokala folkomröstningar är av 
godo. Det blir partitillhörigheten som blir det väsentliga med en starkt 
sammankopplad ideologi om kommuners styrelse. En av Moderaternas 
huvudfrågor offentligt/privat faller in under kommuners styrelse, vilket jag 
anser enar respondenternas svar. Det är mycket viktigt för ett 
oppositionsparti att profilera sina frågor. 
 
Socialdemokraterna 
 
Socialdemokraterna förespråkar en representativ styrelse. I de lokala 
programmen anses att representanterna skall ha ansvarsutkrävande samt att 
det måste bildas en dialog mellan representanter och medborgare. Det 
nationella programmet tar upp medborgarens roll men frågan om 
representanter syns endast i de lokala programmen. Jag anser att på 
kommunnivå är det viktigare att precisera för medborgaren att politikerna 
finns till för dem. Det är på kommunal nivå som förhållandet mellan 
medborgare och politiker föds.  
 
SR tar upp tankar som är direktdemokratiska. Respondenten menar att i 
extremt små samhällen kan direktdemokrati fungera. Tanken är i enlighet 
med Weber. Han menar att direktdemokratisk styrelseform är beroende av 
samhällets storlek och att de moderna samhällenas storlek och komplexitet 
gör direktdemokratin olämplig i det moderna samhället. SL1 och SR menar 
att vissa inslag av direktdemokrati i dagens samhälle kan vara av godo. 137

 
Respondenterna förespråkar en omfattande spelplan. SL1, SL2 och SR 
menar att spelplanen skall vara som idag, vilket jag anser vara en 
omfattande spelplan. Respondenten på riksnivå framhäver även att Sverige 
skall vara en välfärdsstat, vilket är förenligt med Lundqvists begrepp. 
Välfärdsstaten innefattar en omfattande offentlig sektor och ett stort 
verksamhetsområde, vilket partiprogrammen förespråkar. Den offentliga 
sektorn bör utvecklas så att den omfattar alla och ger trygghet för 
medborgarna. Socialdemokraterna har i partiprogrammen tanken om samma 
förmåner och service till alla, vilket jag anser följer tanken på en omfattande 
spelplan. Jag anser dock att en omfattande spelplan kan leda till en 
begränsning av medborgarens egna spelplan. 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna förespråkar båda en representativ 
styrelse genom respondenterna och partiprogrammen. Båda partierna vill se 
ansvarsutkrävande av politikerna. Moderaternas nationella partiprogram 

                                                           
137 Se vidare om folkomröstningar under kapitlet medborgerligt deltagande.  
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framhåller att personvalet måste öka så representanterna blir mer synliga. 
Medborgaren röstar på representanter inte på institutioner. En skillnad finns 
gällande direktdemokratisk styrelse. Alla moderata respondenter är positiva 
till lokala folkomröstningar likt deras nationella partiprogram. Inom 
Socialdemokraterna anser SN, SL1 och SR att lokala folkomröstningar kan 
vara av godo likt det lokala partiprogrammet i Norrköping.  
 
Frågan kring begränsad eller omfattande spelplan drar en skiljelinje mellan 
partierna. Respondenterna från respektive parti svarar enhetligt. 
Socialdemokraterna förespråkar en omfattande spelplan och Moderaterna en 
begränsad. Här återfinns frågor rörande den offentliga sektorns storlek. 
Frågan om offentligt/privat gör åtskillnad mellan partierna. Jag anser att 
partierna svarar utifrån partitillhörighet. När det kommer till en av 
huvudfrågorna för partiet finns inga variationer. Det blir klart att 
partitillhörigheten avgörs genom stora ideologiskt förankrade huvudfrågor.  
 
 
 
Figur: 17138
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                                                                    Representativ styrelse 
 

 
5.3 KOMMUNERS FÖRVALTNING 
 
Mellan dimensionerna amatörmässig eller professionell kompetens formas 
fem förvaltningstyper, se figur 18. 
 
5.3.1 Diskussion kring kommuners förvaltning 
 
Byråkratiförvaltningen och professionsförvaltningen har professionell 
kompetens medan självförvaltningen, intressegruppsförvaltningen och 
politikerförvaltningen har amatörmässig kompetens.   
 
 
 
 

                                                           
138 Figuren är hämtad ur  Strandberg, U(1998). Sid. 36. Författaren har placerat in 
Socialdemokraternas och Moderaternas lokala  och nationella partiprogram samt respondenternas svar 
efter deras syn på kommuners styrelse. 
139 Respondenterna i Linköping anser att direktdemokrati kan vara av godo i vissa fall. 
Inom SLP förespråkas rådgivande folkomröstningar av Norrköpings socialdemokrater. 
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Moderaterna 
 
Byråkratiförvaltningen är en förvaltningstyp med hierarkier. MR och ML 
återfinns inom byråkratiförvaltningen. Respondenterna anser att 
byråkratiförvaltningen skall handha myndighetsfrågor, preciserade och 
enhetliga lagar är av godo. Byråkratiförvaltningen sätter medborgaren lägst i 
förvaltningsapparaten. Inom hierarkin finns specifika specificerade 
kompetensförhållanden. De värden som denna förvaltningstyp uppfyller är 
främst värden av rationalitet, rättssäkerhet och enhetlighet. Det är svårt att 
se skillnaden mellan offentligt och privat menar Lundqvist. 
Byråkratiförvaltningen överensstämmer inte med Moderaternas 
partiprogram. Även om byråkratiförvaltningen skall handha 
myndighetsfrågor så faller det in under en samhällssyn som inte är förenlig 
med Moderaterna. Moderaterna vill inte bygga samhället genom hierarkier 
med medborgaren lägst i förvaltningsapparaten. Moderaterna vill även se 
tydliga skillnader mellan offentligt och privat. 
 
Byråkratiförvaltningen är professionsbaserad. Professionerna återfinns 
inom byråkratin och beslut som fattas skall implementeras på medborgarna, 
vilka återfinns lägst i förvaltningsapparaten. Värdena som professionen 
uppfyller är inte förenliga med Moderaternas syn. Moderaterna menar att 
skillnader finns mellan människor och sätter inte sin tro till enhetlighet. 
Rationaliteten kan medborgaren själv åstadkomma genom rationella val.  
 
Professionsförvaltningen har valts av MR, som kombinerar tanken med 
byråkratiförvaltningen. Moderaternas nationella och lokala partiprogram 
förespråkar individen och dennes möjlighet att förverkliga sig själv. 
Professionsförvaltningen förlitar sig på yrkesmässiga kompetenser och 
vetenskapen är en av hörnstenarna, enligt Strandberg. MR menar att 
utbildning inte får bli det centrala utan helhetsbilden av tjänstemannen 
måste avgöra om han är rätt för sitt arbete. Tjänstemannen skall 
implementera sina kunskaper inom t ex skola och vård. Tanken går emot 
Moderaternas negativa syn på professioner i det nationella partiprogrammet. 
Professionerna är välfärdsstatens ideologi. Jag har valt att se Moderaternas 
valfrihets idéer som kommuners förvaltning. Medborgaren skall göra aktiva 
val inom förvaltningen, t ex val av skola och omsorg, vilket medför en 
självförvaltning med amatörmässig kompetens. Därför ser jag inte 
professionsförvaltningen som förenligt med det nationella partiprogrammet. 
Medborgaren skall genom att kommunerna släpps från monopol befrias från 
professionalismens och institutionernas omvårdnad.  
 
Självförvaltningen som MN2 valt hamnar inom amatörmässig kompetens. 
Självförvaltningen bygger på att medborgarna finns representerade när 
besluten fattas och implementeras, menar Strandberg. Jag har placerat in 
Moderaternas partiprogram efter självförvaltningen genom att 
medborgarenas individuella ansvar i samhället förespråkas. Statens 
inblandning ligger under samhällssyn, inte under förvaltning. Medborgaren 
blir delaktig i förvaltningen genom ökad valfrihet. Hon skall både producera 
och konsumera för sig själv, vilket leder till större delaktighet inom 
förvaltningen. MR anser att självförvaltningen endast fungerar om 
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medborgaren kan göra rationella val. Jag anser att det är just det som 
Moderaterna eftersträvar med sin politik.  
 
MN har valt politikerförvaltningen. I Norrköpings partiprogram står det att 
människorna skall ha sin egen frihet att skapa och utveckla samhället. MN:s 
val skiljer sig starkt från Moderaternas tankegångar i deras kommunala 
program, där tanken är att politiker skall ha mindre makt och främja mera 
och styra mindre. Dock framhävde moderaten att vissa förändringar inom 
politikerförvaltningen var av godo för att passa moderatens syn på 
förvaltningstypen. 
 
Politikerförvaltningen ligger inom amatörmässig kompetens, vilket jag 
anser vara förenligt med Moderaterna. Dock ligger grunden i 
politikerförvaltningen långt ifrån Moderaternas syn på förvaltning.  
 
Socialdemokraterna 
 
Professionsförvaltningen innehåller tanken på att nationella beslut inte får 
överträdas av den lokala nivån, enligt Strandberg. SL1, SN och SR har valt 
professionsförvaltningen. SR ser tjänstemännen som viktiga. Idag har det 
blivit så att politikerna beslutar och tjänstemännen implementerar. SR vill 
förena professionsförvaltningen med byråkratiförvaltningen. Professionerna 
finns med i alla led av den offentliga förvaltningens hierarki, menar 
Strandberg. Därmed kan den politiska styrelsen erhålla en god styrbarhet. I 
Socialdemokraternas program på lokal och nationell nivå framgår paralleller 
till professionsförvaltningen. Den hierarkiska politiska situationen, som 
Socialdemokraterna förordar är att nationella beslut överst i hierarkin skall 
genomsyra hela förvaltningsorganisationen ner till medborgarna. Därmed 
uppnås de korrekt fattade besluten applicerade i samhället genom 
professionernas tjänstemän, t ex läkare och lärare.  
 
Genom att Socialdemokraterna förordar en stark statlig förankring och är 
emot privatisering och konkurrens får vi genom professionsförvaltningen ett 
system där staten fattar beslut, som sedan förankras i samhället genom 
professionell kompetens. Genom att inte privatisera t ex sjukvård och skola 
har staten möjlighet att vara med genom hela den hierarkiska processen och 
därmed i implementeringsprocessen i kommunerna. Professionen blir viktig 
eftersom tanken att styra medborgarna och hjälpa dem finns med. Detta 
genom att alla skall få en likvärdig situation i samhället och lika tillgång till 
vård, skola och omsorg. SN som valt självförvaltningen vill att de valda 
representanterna skall ansvara för helheten och utförandet av tjänstemän och 
anställda. Jag anser att respondentens svar faller in under både 
professionsförvaltningen och självförvaltningen.  
 
Självförvaltningen som SN valt menar att självförvaltningen sker inom 
kommunerna. SL2 har med självförvaltningen i sin kombination. Jag anser 
att även SR förespråkar självförvaltning inom kommunerna i viss 
utsträckning genom tanken på ett stort medborgerligt deltagande. Staten 
skall dock styra verksamheten inom vilken medborgaren blir delaktig som 
kommundelsnämnder. Kommunens invånare skall enligt Strandberg inte 
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bara ta del av styrelsens beslut utan även vara de som bär upp och 
verkställer besluten. Självförvaltningen bygger på medborgarens ansvar och 
delaktighet, vilket går att förena med Socialdemokraternas partiprogram. I 
Linköping sträcker sig partiprogrammet så långt som att medborgaren skall 
kunna påverka politiken varje dag. Ett försök var kommundelsnämnder, 
vilka skulle inneha en amatörmässig kompetens.140 Socialdemokraternas 
nationella program framhäver att det är viktigt med flera oberoende arenor 
för demokratin. Jag ser kommunerna som en arena. Den amatörmässiga 
självförvaltningen sker inom kommunerna under statliga former. Ramarna 
sätts av staten men inom ramarna kan delar av en självförvaltning äga rum.  
 
SL1 har valt politikerförvaltningen med inslag av byråkrati och 
självförvaltning. Lewin använder sig av funktionalisterna för att beskriva 
politikerförvaltningen.  Funktionalisterna anser att en låg delaktighet från 
medborgarna är bra eftersom det håller tillbaka den okunskap och de 
odemokratiska värderingar, som ofta är synliga bland medborgarna. I 
Socialdemokraternas program återfinns inte en renodlad tanke på 
politikerförvaltningen, vilket SL1 inte heller förordar. I 
Socialdemokraternas partiprogram finns samma drag som tidigare 
diskuterats, nämligen att medborgarna skall få hjälp att leva ett bra liv och 
att politiken skall gynna många, inte bara några. Det visar på att politikerna i 
vissa hänseenden bättre vet vilka beslut som är bra för medborgaren.  
 
Politikerförvaltningen ligger inom amatörmässig kompetens men den 
återfinns hos politikerna, inte hos medborgarna som skall ha ett lågt 
deltagande. Jag anser att det idag finns drag av politikerförvaltning i Sverige 
eftersom deltagandet från medborgarna är väldigt lågt. Politikerna får 
utrymme att leva sina egna liv eftersom delaktigheten från medborgarna är 
låg.  
 
Byråkratiförvaltningen har valts av SL2 och SR. Den är en hierarkisk 
förvaltningstyp med statsbunden karaktär och följer inte 
Socialdemokraternas tankar kring medborgarens deltagande. 
Förvaltningstypen placerar medborgaren lägst i förvaltningsapparaten, 
menar Lundqvist. Dock finns specificerade kompetensförhållanden, vilket 
SR menar har utvecklats i dagens politik genom förhållandet mellan 
politiker tjänstemän och medborgare. Byråkratiförvaltningen är mer förenlig 
med Socialdemokraterna än Moderaterna. Jag anser dock inte att det är 
förenligt med vad Socialdemokraterna vill uppnå avseende medborgarens 
ökade inflytande i förvaltningen. Socialdemokraterna vill inte heller placera 
medborgarna lägst i förvaltningsapparaten utan försöka lyfta dem till en 
högre nivå. SR anser dock att det är bra som det är idag, men att kommunalt 
självstyre är viktigt. 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna 
 
Respondenterna har inom förvaltningen gjort många val, vilka enligt min 
syn på partiprogrammen inte är förenliga med deras nationella eller lokala 

                                                           
140 Se diskussionen om kommundelsnämnder i kapitel 5.4 om medborgerligt deltagande. 
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partiprogram. Det finns inget mönster i respondenternas val som visar att de 
följer partitillhörighet. Den största likheten är inom Socialdemokraterna, där 
SN, SR och SN1 valt professionsförvaltningen, vilken ligger i linje med 
programmen. Inom Moderaterna har respondenterna spritt ut sig i alla rutor 
inom förvaltningen. MN2 och ML följer partiprogrammen i form av 
självförvaltningen. När det gäller tankegångarna kring professionell eller 
amatörmässig kompetens finns inget samband mellan partitillhörighet och 
respondenternas svar. Det är svårt att finna någon gemensam linje hos 
respondenterna.  De moderata respondenterna har en tendens att svara olikt 
sina partiprogram. Jag tror att Moderaternas nationella partiprogram blir en 
vision, men när det kommer till verkligheten svarar Moderaterna annorlunda 
eftersom deras vision ligger för långt ifrån dagens svenska politiska 
situation.  
 
Figur: 18a141                                                         Figur: 18b 142                                                     
                                                                                              Professionell kompetens 
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4, Intressegruppsförvaltning och Självförvaltning 
 
5.4 MEDBORGERLIGT DELTAGANDE 
 
Lokala folkomröstningar 
 
Wallin har undersökt lokala folkomröstningar och folkomröstningsinstitutet. 
I undersökningen finner han att folkomröstningarna används i för låg grad 
och att institutet inte uppfyller kraven för en idealsituation. I SOU 2000:1 
skriver Demokratiutredningen att det idag är svårt för medborgaren att få till 
stånd lokala folkomröstningar. Det finns en formell möjlighet att initiera 
folkomröstningar men initiativen vinner sällan gehör hos 
kommunfullmäktige. Demokratiutredningens slutsats är att det måste bli 
svårare för kommunfullmäktige att vägra ordna en folkomröstning.  
 
Tanken på att folkomröstningar borde användas i större utsträckning och 
därmed ge medborgaren mer makt framhävs i såväl Moderaternas nationella 
program som av respondenterna.  
 

                                                           
141 Egen figur som beskriver fem olika förvaltningstyper. Förvaltningstyperna är härledda 
från  Strandberg, U(1998). Sid. 45. Författaren har placerat in Moderaterna och 
Socialdemokraternas lokala och nationella partiprogram samt respondenternas svar efter 
deras syn på kommuners förvaltning.  
142 Dimensionen är hämtad från Strandberg, U(1998). Sid. 45. 
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”Folk skall bestämma mer och politiker mindre.”143

 
Moderaterna splittras dock genom tanken på rådgivande eller beslutande 
folkomröstningar. MN1, SL1,2 vill ha rådgivande och MN2 beslutande. MR 
vill ha både rådgivande och beslutande folkomröstningar. 
 
Respondenterna från Socialdemokraterna framhåller endast rådgivande 
folkomröstningar. SN anser att beslutande folkomröstningar kan vara bra i 
vissa specifika frågor.  SR anser att rådgivande folkomröstningar är bra om 
de inte används i för stor utsträckning så att de undergräver 
representationen. Medborgarna har röstat på representanter och de förlitar 
sig på deras beslutsförmåga, därför är inte beslutande folkomröstningar av 
godo då de undergräver representanternas beslut.   
 
”Folkomröstningar är ett tveksamt instrument. Eftersom lokala 
folkomröstningar har ett lågt valdeltagande så kan det öppna upp för 
särintressen.”144

 
Moderaterna framhåller i sitt nationella partiprogram att lokala folkomröstningar är 
ett bra verktyg för medborgaren. Det måste bli lättare för en grupp att få till stånd en 
folkomröstning. Socialdemokraternas lokala partiprogram i Norrköping anser att 
rådgivande lokala folkomröstningar är av godo i svåra frågor. Skillnaderna mellan 
partierna är främst de respondenter inom Moderaterna som anser att beslutande 
folkomröstningar är bra. Moderaterna är över lag mer positiva till lokala 
folkomröstningar än Socialdemokraterna. 
 
Skilda valdagar 
 
Demokratiutredningens valstudier visar på att det finns en stor risk att de 
politiska partierna går in i en svacka mellan valen. I och med dessa fakta är 
det nödvändigt att undersöka nya vägar för att stimulera de lokala politiska 
diskussionerna. Skilda valdagar kan vara en väg att stimulera arbetet mellan 
mandatperioderna. Det finns en tendens hos medborgarena att inte särskilja 
kommun- och riksdagsval. Tendenser finns att medborgarna endast splittrar 
sina röster på samma parti mellan riksdags- och kommunalval. Här finns det 
skillnader mellan Moderaterna och Socialdemokraterna både vad gäller 
partiprogram och i respondenternas svar. De moderata respondenterna 
menar enhetligt att skilda valdagar är att föredra. ML anser att det 
kommunala valet borde vara vid en annan tidpunkt än riksdagsvalet. 
Respondenterna från Moderaterna menar att det medför möjligheten att 
särskilja olika frågor som rör kommunen och frågor som rör statliga 
angelägenheter.  Moderaternas nationella program beskriver skilda valdagar 
som viktigt. Respondenternas argument följer argumenten i 
partiprogrammet. Moderaterna följer även Demokratiutredningens argument 
att skilda valdagar skulle engagera medborgarna på ett bättre sätt. 
 
”Valdagarna bör särskiljas [eftersom] det är två helt olika val.”145

                                                           
143 Respondent från Moderaterna i Norrköping 
144 En respondent från Socialdemokraterna i Linköping. 
145 Moderat respondent i Norrköping 
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De socialdemokratiska respondenterna menar enhetligt att gemensam valdag 
är att föredra. SL1 beskriver sambandet mellan lokal och nationell politik 
som så starkt att de inte skall skiljas. SL1 och SR menar att länder med 
skilda valdagar visar på ett lägre valdeltagande än länder med gemensam 
valdag.  
 
Skillnaden hos partierna anser jag kan härledas till om partiet är ledande 
eller i opposition. Socialdemokraterna förespråkar gemensam valdag, vilket 
i högre utsträckning leder till samma val i både nationella och lokala val. 
Demokratiutredningen ser det som negativt men jag anser att 
Socialdemokraterna ser det till sin fördel. Moderaterna som är ett 
oppositionsparti vill hellre att människorna får tänka till två gånger. Kanske 
skulle Moderaterna då få större genomslag och kunna engagera fler väljare i 
sina lokala och nationella frågor. Partiernas val är relaterat till 
partitillhörighet. 
 
Kommundelsnämnder 
 
Kommundelsnämnder har diskuterats flitigt under de senaste åren. Många 
undersökningar och utredningar visar på att det inte uppnås några positiva 
demokratiska förbättringar genom kommundelsnämnderna. 
Kommundelsnämnderna har som mest lyckats skapa en större närhet mellan 
kommuninvånarna och de förtroendevalda, menar Demokratiutredningen i 
sin rapport. 
 
De moderata respondenterna är negativa till kommundelsnämnder och 
menar att de inte fördjupar demokratin utan ökar kostnaderna. MR menar att 
en stor brist är medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande, eftersom en 
risk finns att medborgarna vänder sig till ledamöterna i 
kommundelsnämnden istället för till fullmäktige. 
 
”Det är bluffdemokrati och man får en otydlig besluts/ansvarssituation.”146

 
SL1,2  är emot kommundelsnämnder. SL1 anser att kommundelsnämnder 
ger ett dubbelkommando och en oklar styrning. Styrningen leder inte till 
ökat medborgarinflytande. SN och SR har en positiv inställning. I 
Socialdemokraternas kommunala partiprogram i Norrköping sägs att 
kommundelsnämnderna skall behållas. SN anser att kommundelsnämnder är 
bra om en bra dialog utvecklas mellan medborgaren och politikerna. SR 
menar att alla sätt som kan öka medborgarinflytandet måste prövas. I större 
kommuner som Stockholm med mycket stora kommundelsnämnder 
fungerar systemet bättre än i mycket små kommuner, där det kan bli 
problematiskt med t ex en socialdemokratiskt styrd kommundelsnämnd och 
en moderatstyrd kommun.  
 
Moderaterna är mer negativa till kommundelsnämnder än 
Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har två positiva respondenter och 
Moderaterna har ingen. Skillnaden mellan de negativa respondenterna 
återfinns i deras uttalanden genom att Moderaterna ser ökade kostnader och 

                                                           
146 Respondent1 för Moderaterna i Norrköping 
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Socialdemokraterna ser oklar styrning. Moderaterna följer 
Demokratiutredningens rapport med sin inställning till 
kommundelsnämnder. 
  
Bör kommunalt självstyre stärkas genom starkare grundlags- och 
lagreglering? 
 
Demokratiutredningen anser att genom starkare grundlags- och lagreglering 
skulle kommunerna bli mer intressanta som politisk arena och en högre 
andel av politisk påverkan skulle bli möjlig. Kommunmedborgarna skulle 
erbjudas större möjlighet till inflytande över frågor som berör dem. Att 
döma av utredningen skulle detta leda till ett försök att vitalisera den 
representativa demokratin genom att ge den kommunala politiken en 
tydligare koppling mellan partiarbete, val och ansvarsutkrävande.  
 
Respondenterna hos Moderaterna anser likt Demokratiutredningens förslag 
att kommunalt självstyre borde stärkas genom en starkare grundlags- och 
lagreglering. Argumenten går ihop med den ideologiska partiprogramsynen 
på individen. Individen behöver skydd gentemot politikernas ambitioner att 
utöva makt och därmed inte ta hänsyn till den individuella rätten. I det 
nationella partiprogrammet anser Moderaterna att grundlagarna i Sverige 
skall garantera medborgarna det svenska statsskicket samt säkra frihet och 
oberoende gentemot den politiska makten. 
 
”Det kommunala självstyret idag är i princip institutionaliserat.” 147

 
MR anser att det är ett problem att Sverige saknar författningsdomstol och 
därigenom är en förhållandevis svag demokrati.  
 
”Det måste finnas ett starkare skydd för individens rätt gentemot ”glupska” 
politikers ambitioner.”148

 
Respondenterna hos Socialdemokraterna anser att det inte finns någon 
måluppfyllelse med att stärka kommunalt självstyre genom starkare 
grundlags- och lagreglering. SN anser dock att vissa punkter skulle kunna 
stärkas genom grundlagen vilket även visar på SN:s val av självständiga 
kommuner. Att Socialdemokraterna inte svarar jakande på frågan kan bero 
på att politikerna därigenom mister makten över kommunen och då går 
Socialdemokraternas tankar kring en statsbunden kommun om intet. SR 
anser likt övriga respondenter att genom en stärkning försvinner förmågan 
att ha ett stort verksamhetsområde. Inom grundlags- och lagregleringar 
måste det finnas en möjlighet att tänja på lagen inom kommunalt självstyre.   
 
Respondenterna hos både Moderaterna och Socialdemokraterna svarar 
enhetligt på frågan kring starkare grundlags- och lagreglering. 
Respondenterna svarar utifrån partitillhörighet. Det är en fråga som berör 
partierna och där de tagit en klar ställning.  

                                                           
147 En respondent för Moderaterna på riksplanet 
148 Respondent 1 för Moderaterna i Linköping 
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7. SLUTSATSER 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna beskriver i sina partiprogram sin syn 
på partiet. Partiprogrammen tar upp partiernas syn på ideologi. I uppsatsen 
har partiprogrammen kopplats till teorin för att utröna om respondenterna 
följer sin partitillhörighet. Tanken är inte att dra några generella slutsatser 
utan endast se inom vilka områden respondenterna följer varandra. 
Respondenterna följer partitillhörigheten som grupp inom kommuners 
styrelse och grundkaraktär. Inom kommuners förvaltning är det svårare att 
se att respondenterna svarar i enlighet med sin partitillhörighet. Vissa 
respondenter följer partiprogrammen under kommuners förvaltning men det 
finns ingen enhetlighet inom partierna. Kommuners styrelse innehåller 
viktiga ideologiska frågor gällande offentligt/privat, vilket enar 
respondenterna. Inom kommuners grundkaraktär enas respondenterna kring 
samhällssynen, vilket är mycket viktigt inom ett parti. Frågorna kring 
medborgerligt deltagande enar också respondenterna kring partitillhörighet. 
Partiernas respondenter svarar helt enigt gällande skilda valdagar och 
grundlags- och lagreglering. Moderaterna är eniga även kring frågan om 
kommundelsnämnder.  
 
Medborgerligt inflytande utifrån Demokratiutredningens kriterier och 
förslag medför stora skillnader mellan Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Moderaterna visar en större vilja att öka medborgarnas 
delaktighet inom ramen för olika områdena som undersökts. Moderaternas 
svar är enligt Demokratiutredningens rapport på alla punkter. Respondenter 
från Socialdemokraterna i Norrköping och på riksnivå följer 
Demokratiutredningens förslag rörande lokala folkomröstningar. 
Socialdemokraterna följer däremot inte Demokratiutredningen på övriga 
punkter, men vill se ett ökat medborgerligt deltagande inom kommunerna 
genom dialog och öppenhet mellan politiker och medborgare. Moderaterna 
tar i sitt partiprogram upp grundlagsfrågan, folkomröstningar och 
kommundelsnämnder, vilket Socialdemokraterna inte aktualiserar i sitt 
nationella partiprogram. Socialdemokraterna i Norrköping tar däremot upp 
kommundelsnämnder i det lokala partiprogrammet och anser att dessa är av 
godo.  
 
Skillnader förekommer mellan lokal och nationell nivå. En skillnad är 
partiprogrammen, vilka är utformade på olika sätt. Moderaternas nationella 
program har en utförlig beskrivning av partiets mål och riktlinjer. 
Moderaternas lokala program specialiserar sig istället på viktiga frågor, 
såsom skatter och individens frihet, inte så mycket på detaljerade frågor. 
Även i respondenternas svar finns skillnader mellan nationell och lokal nivå. 
Moderaten på riksnivå och respondenterna på lokal nivå följer främst 
varandra rörande kommuners styrelse och medborgerligt deltagande. Inom 
kommuners förvaltning gör de lokala respondenterna val enligt 
partiprogrammen i större utsträckning än respondenten på riksnivå. Kanske 
ser moderaten på riksnivå det som svårt att förena verkligheten med 
partiprogrammet och att endast små steg kan tas mot en moderat politik. De 
lokala respondenterna följer "visionen" i partiprogrammen i högre 
utsträckning.  
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Inom det socialdemokratiska partiet är förhållandet det omvända. Det 
nationella programmet är väldigt allmänt och innefattar stora svepande drag 
av socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas lokala program tar 
däremot upp specifika frågor, som medborgerligt inflytande och välfärd åt 
alla. Vad gäller respondenterna finns inga klara skillnader mellan dem. 
Respondenten på riksnivå svarar enligt det nationella partiprogrammet 
förutom valet av byråkratiförvaltning. De lokala respondenterna följer 
partiprogrammet inom samhällssyn och kommuners styrelse. Även här 
skiljer sig respondenterna främst åt gällande kommuners förvaltning. 
 
Socialdemokraterna och Moderaterna är två partier med olika ideologisk 
bakgrund, vilket gör sig gällande inom deras syn på kommunalt självstyre. 
Partierna har viktiga kärnfrågor att sammansluta sig kring, t ex frågan 
rörande offentligt/privat och samhällssyn. Den socialdemokratiska 
välfärdsstaten är ledande i Sverige idag. Moderaterna beskriver i sina 
partiprogram en annorlunda stat, nämligen nattväktarstaten. Partiernas syn 
på kommunalt självstyre härleds tillbaka till deras olika uppfattningar om 
staten samt inom de kärnfrågor som uppsatsen tar upp. Partierna har skilda 
ställningar inom partiprogrammen och respondenternas svar visar på 
enhetlighet inom partierna att följa partiprogrammen på tre av uppsatsens 
fyra punkter, nämligen inom kommuners grundkaraktär, styrelse och 
medborgerligt deltagande. Moderaterna måste profilera sig inom kommunalt 
självstyre så att deras politik uppmärksammas, eftersom Sverige är en 
välfärdsstat med Socialdemokratisk styrning.  
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BILAGA 1. 
 
Enkät angående kommunalt självstyre 
  
Partitillhörighet:                        
   
Kommuntillhörighet:  Annat:   
 
Arbetsuppgift:    
 
1. Vad innebär ordet kommun för er? 
 
2. Vad innebär kommunalt självstyre för er och varför bör kommunalt självstyre finnas? 
 
3. Vilka uppgifter anser ni att kommunen bör ägna sig åt? 
 
4. Vilken status bör kommunen ha gentemot staten, det vill säga vilken relation är önskvärd 
mellan stat/kommun? 
 
5. Motivera vilken styrelse ni förespråkar i en kommun, direktdemokratisk styrelse eller 
representativ styrelse?  
 
6. Vilket inflytande bör medborgaren ha över de gemensamma besluten i kommunen? 
 
7. På vilka konkreta sätt bör styrelsen i kommunerna påverka individens levnadsvillkor? 
 
8. Vilka roller skall förtroendevalda och medborgare ha? 
 
9. Hur omsätter den politiska styrelsen bäst beslut till konkret handling? Skall 
kommuninvånarna fylla någon funktion i kommunens förvaltningsverksamhet?  
 
10. Bör kommunen vara självständig (betraktas som ett politiskt självständigt 
”statsliknande” rättssubjekt)  eller statsbunden (betraktas som en integrerad del av den 
nationella statsmakten)? 
 
11. Motivera om ni anser att kommunens styrelse bör omfattas av begränsningar(ha en 
liten offentlig sektor med litet verksamhetsområde) eller ha en mer omfattande(stor 
offentlig sektor med stort verksamhetsområde) ”spelplan”? 
 
12. Vad bör den offentliga sektorn ha för innehåll och omfattning?   
 
13. Vilken syn på kommunalförvaltning passar bäst in på er uppfattning? Flera alternativ 
kan anges. 
 
1. Byråkratiförvaltning (förvaltningens tjänstemän skall verka utifrån preciserade och 
enhetliga lagar och regler samt byråkratisk rationalitet. Hierarkier där lägre nivåer 
hörsammar högre nivåers beslut är önskvärt utifrån styrelsens synvinkel)    
     
2. Professionsförvaltning (en grupp människor med vetenskaplig grund utbildad till ett 
särskilt yrke är de som bäst kan förvalta styrelsens beslut till handling) 
   
3. Politikerförvaltning (bygger på tanken att politikerna både fattar besluten samt tillser 
deras utförande, förtroendemännen har hela ansvaret)  
  
4. Intressegruppsförvaltning (tjänstemannen fyller en funktion dels eftersom hon tillhör 
en viss intressegrupp samt eftersom hennes kompetens inrymmer både lekmannens 
övertygelsebaserade kunskap och den professionella intellektuella kunskapen. De utförande 
organens tjänstemän fattar beslut i styrelsens ställe)    
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5. Självförvaltning (de medborgare som omedelbart berörs av styrelsens beslut bör ha 
huvudansvaret för att besluten verkställs. Handlar om att låta medborgarna få inflytande 
och ansvar och till stor del utgöra organisationen. Medborgarna skall inte bara nyttja 
styrelsens beslut utan också utföra beslut) 
 
Följande alternativ har valts:                      
Kommentar: 
 
14. Vilken av följande kommuntyper passar bäst in på er uppfattning om en kommun, flera 
alternativ kan anges? 
 
1. Kontraktskommunen (Utgångspunkten är idén om den självstyrande människan som 
genom ett kontrakt sluter sig samman med andra samhällsmedlemmar. Individerna är 
villiga att ge sin auktoritet till en politisk auktoritativ församling med en gemensam 
värdebas vars auktoritet vilar på varje persons auktoritet.)  
  
2. Förvaltningskommunen (Kommuner ses som ett led i den statliga förvaltningen och 
därigenom som ett redskap för den nationellt beslutade reformpolitiken. Kommunala 
variationer skall inte förekomma. Parlamentarisk demokrati där hela folket representeras. 
Den kommunala självstyrelsen ses som en integrerad del i en enhetlig politik med 
gemensamma mål.)  
 
3. Statsorganismkommunen (Statscentrerad uppfattning. All samhällsutveckling ses 
som organisk. Kommunerna är inordnade i den nationellt organiserade 
förvaltningsorganisationen. Det nationella perspektivet är tongivande.) 
  
4. Gemenskapskommunen (Kommunen är ursprungligt självständig. Kommunen har 
en ”naturlig suveränitet” vilket ger kommunen självständighet från staten. Kommunen är 
organisk och familjen är hörnstenen. Staten skall vara svag och opersonlig.)   
 
Följande alternativ har valts:                    
Kommentar: 
 
15. Anser ni att den kommunala självstyrelsen bör stärkas genom starkare grundlags- och 
lagreglering. Ange även varför ni valt att svara ja/nej på frågan? 
 
16. Bör det inrättas skilda valdagar för att separera kommunvalen från rikspolitiken eller 
är en gemensam valdag att föredra? Var snäll och motivera ert svar.  
 
17. Anser ni att kommundelsnämnder är ett bra sätt att öka medborgarinflytandet. Ja/Nej 
och varför? 
 
18. Anser ni att det borde vara beslutande folkomröstningar inom kommunen? JA/NEJ 
Varför? 
 
Obs kom ihåg att spara filen i word på er hårdisk innan ni återsänder den. Annars sparas 
inte era svar! 
 
Tack så mycket för ert deltagande. Det betyder mycket för min uppsats! 
 
Med vänliga hälsningar Emma Björkman vid Linköpings Universitet   
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BILAGA 2. 
 
Enkät angående kommunalt självstyre 
 
Partitillhörighet:                        
   
Kommuntillhörighet:  Annat:   
 
Arbetsuppgift:    
 
 
1. Vad innebär kommunalt självstyre för er och varför bör kommunalt självstyre finnas? 
 
2. Motivera vilken styrelse ni förespråkar i en kommun, direktdemokratisk styrelse eller 
representativ styrelse?  
 
3. Bör kommunen vara självständig (betraktas som ett politiskt självständigt 
”statsliknande” rättssubjekt)  eller statsbunden (betraktas som en integrerad del av den 
nationella statsmakten)? 
 
4. Motivera om ni anser att kommunens styrelse bör omfattas av begränsningar(kan 
relateras till begreppet nattväktarstat och en liten offentlig sektor)  eller ha en mer 
omfattande(kan relateras till välfärdsstat och en omfattande offentlig sektor) ”spelplan”?  
 
5. Vilken syn på kommunalförvaltning passar bäst in på er uppfattning? Flera alternativ 
kan anges. 
 
6. Byråkratiförvaltning (förvaltningens tjänstemän skall verka utifrån preciserade och 
enhetliga lagar och regler samt byråkratisk rationalitet. Hierarkier där lägre nivåer 
hörsammar högre nivåers beslut är önskvärt utifrån styrelsens synvinkel)    
      
7. Professionsförvaltning (en grupp människor med vetenskaplig grund utbildad till ett 
särskilt yrke är de som bäst kan förvalta styrelsens beslut till handling) 
 
8. Politikerförvaltning (bygger på tanken att politikerna både fattar besluten samt tillser 
deras utförande, förtroendemännen har hela ansvaret)  
 
9. Intressegruppsförvaltning (tjänstemannen fyller en funktion dels eftersom hon tillhör 
en viss intressegrupp samt eftersom hennes kompetens inrymmer både lekmannens 
övertygelsebaserade kunskap och den professionella intellektuella kunskapen. De utförande 
organens tjänstemän fattar beslut i styrelsens ställe)    
 
10. Självförvaltning (de medborgare som omedelbart berörs av styrelsens beslut bör ha 
huvudansvaret för att besluten verkställs. Handlar om att låta medborgarna få inflytande 
och ansvar och till stor del utgöra organisationen. Medborgarna skall inte bara nyttja 
styrelsens beslut utan också utföra beslut) 
 
Följande alternativ har valts:                      
Kommentar: 
 
6. Vilken av följande kommuntyper passar bäst in på er uppfattning om en kommun, flera 
alternativ kan anges? 
 
5. Kontraktskommunen (Utgångspunkten är idén om den självstyrande människan som 
genom ett kontrakt sluter sig samman med andra samhällsmedlemmar. Individerna är 
villiga att ge sin auktoritet till en politisk auktoritativ församling med en gemensam 
värdebas vars auktoritet vilar på varje persons auktoritet.)  
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6. Förvaltningskommunen (Kommuner ses som ett led i den statliga förvaltningen och 
därigenom som ett redskap för den nationellt beslutade reformpolitiken. Kommunala 
variationer skall inte förekomma. Parlamentarisk demokrati där hela folket representeras. 
Den kommunala självstyrelsen ses som en integrerad del i en enhetlig politik med 
gemensamma mål.)  
 
7. Statsorganismkommunen (Statscentrerad uppfattning. All samhällsutveckling ses 
som organisk. Kommunerna är inordnade i den nationellt organiserade 
förvaltningsorganisationen. Det nationella perspektivet är tongivande.) 
  
8. Gemenskapskommunen (Kommunen är ursprungligt självständig. Kommunen har 
en ”naturlig suveränitet” vilket ger kommunen självständighet från staten. Kommunen är 
organisk och familjen är hörnstenen. Staten skall vara opersonlig och svag.)  
  
Följande alternativ har valts:                    
Kommentar: 
 
7. Anser ni att den kommunala självstyrelsen bör stärkas genom starkare grundlags- och 
lagreglering. Ange även varför ni valt att svara ja/nej på frågan? 
 
8. Bör det inrättas skilda valdagar för att separera kommunvalen från rikspolitiken eller är 
en gemensam valdag att föredra? Var snäll och motivera ert svar.  
 
9. Anser ni att kommundelsnämnder är ett bra sätt att öka medborgarinflytandet. Ja/Nej 
och varför? 
 
10. Anser ni att det borde vara beslutande folkomröstningar inom kommunen? JA/NEJ 
Varför? 
 
Tack så mycket för ert deltagande. Det betyder mycket för min uppsats! 
 
Med vänliga hälsningar Emma Björkman vid Linköpings Universitet   
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BILAGA 3. 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Emma Björkman och jag skriver min D-uppsats vid 
Linköpings Universitet. Min uppsats går ut på att undersöka kommunalt 
självstyre. Undersökningen innefattar två partier, nämligen 
Socialdemokraterna och Moderaterna på lokal och nationell nivå. 
 
Som bifogad fil finns ett antal frågor som jag ber er fylla i och returnera till 
mig via mail eller per brev. Finns det några oklarheter ber jag er kontakta 
mig. Om ni väljer att inte besvara mina frågor ber jag er meddela mig detta.  
 
Jag kommer att analysera era svar utifrån partitillhörighet, inte som enskilda 
personer. I uppsatsen kommer det te x stå att kommunfullmäktigeledamöter 
från Norrköping svarat på min enkät. Några namn kommer inte att skrivas in 
i uppsatsen. Jag kommer att se vem som svarat på enkäten men därefter 
kommer ert namn att plockas bort. Jag kommer inte veta vem som svarat 
vad när jag sammanställer mitt material. Från den dagen då enkäten kommer 
till min inbox så tar jag bort ert namn och endast svaren i enkäten kvarstår. 
Det går alldeles utmärkt att maila från en "okänd" mailadress så att jag inte 
kan se vem enkäten kommer ifrån eller helt enkelt posta den. De tillfrågade 
har valts ut via ett slumpmässigt urval (lottdragning).  
 
OBS! Glöm inte att spara svaren på hårdisken om ni återsänder filen via 
mail annars försvinner era inskrivna svar.  
 
Tack så mycket för att ni bidrar med värdefull information så att jag 
kan fullfölja min uppsats på bästa sätt.  
 
Emma Björkman, Vasavägen 59A, 583 33 Linköping, tele: 0736-325 339, 
emmbj305@student.liu.se 
 
Med vänliga hälsningar Emma Björkman 
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