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SAMMANFATTNING 
 
Den svenska lokaldemokratin som karaktäriseras av samförstånd har utsatts för ett antal utmaningar 

under 1900-talet. Ett exempel på en sådan utmaning är en beteendemässig övergång till ett 

majoritetsliknande styre; som inte går i linje med samlingsstyret som utgör en grund i svensk 

kommunpolitik. Dessutom finns en utredning (SOU 2015:24) med förslag på ändringar i 

kommunallagen där det föreslås finnas möjlighet att frångå det kommunala samlingsstyret och 

istället införa kommunal parlamentarism; ett system som i teorin medför en högre konfliktnivå. 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga den politiska kulturen i två kommuner (Nordmaling och 

Vindeln) för att undersöka om de präglas av konflikt eller samförstånd. Med teorier från bland 

andra Lijphart (1999) & Lewin (2002) har en enkätundersökning genomförts för att kartlägga den 

politiska kulturen samt undersöka graden av konflikt och samförstånd i kommunerna. Med hjälp 

av den politiska kulturen är målet att diskutera hur kommunerna skulle påverkas av ett eventuellt 

införande av majoritetsstyre. De empiriska resultaten visade att kommunerna präglades av olika 

grad av konflikt och samförstånd. Vindelns politiker uppgav en högre grad av samförstånd och 

Nordmalings kommunpolitiker uppgav en något högre grad av konflikt, men ingen av kommunerna 

var mycket tydligt konflikt- respektive samförståndsorienterade. Slutsatserna är att dessa 

kommuner troligtvis kommuner att påverkas olika av ett eventuellt införande av majoritetsstyre 

eftersom de politiska kulturerna skiljer sig mellan kommunerna.  
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INLEDNING 

Svensk lokaldemokrati utmanas på olika sätt i den politiska samtiden. Det lokala beslutsfattandet 

slits i en anpassning till nya ideal som inkorporerats i lokaldemokratins utveckling under 1900-

talet (Gilljam; Karlsson, 2015 s 23; Lewin, 2002 s 7; Bergman, 1999 s 182). Exempel på sådana 

anpassningar är medborgares ökade deltagande genom lokala folkomröstningar och 

medborgarinitiativ, samt ökade inslag av majoritetsdemokratiska förhållningssätt. Den gradvisa 

förändringen har stärkt den representativa demokratin och inneburit tydligare politiska skiljelinjer. 

Det har skapat ett avstånd mellan kommunallagens formella uppbyggnad och 

fullmäktigeledamöters agerande i sin politiska arena (Lidström, 2011 s 276, 279; Gilljam; 

Karlsson, 2015 s 23; Prop. 2009:10/80, s 77). Mottagandet av ytterligare kommunala reformer är 

ännu en fråga för framtiden; och i förslaget kommunallag 2017:000 (ur SOU 2015:24) återfinns 

institutionella förändringar som kan påverka både det svenska historiska samförståndet och 

medborgares möjlighet till deltagande. Tiden får utvisa huruvida de går att anpassa till varandra 

och vilka konsekvenser reformerna innebär. 

 

Nordmaling är en kommun som har dragit till sig mycket uppmärksamhet under de senaste åren. 

Skriverierna och den mediala uppmärksamheten handlar inte sällan om politiska konflikter med 

varierande grunder. Under de senaste åren har det gjorts en utredning som konstaterade att 

kommunalrådet var ett arbetsmiljöproblem, samt att beslut fattade i kommunfullmäktige visat sig 

oförenliga med kommunallagens skrivelse. Dessutom anställs kommunchefer som inte suttit kvar 

längre perioder av olika anledningar (Bjärnesand, 2015; Antonsson, 2011; Fredriksson, 2015). 

Förutom det utåt sett kontroversiella klimatet så återfinns även konflikter inom partier. Under 2015 

splittrades Socialdemokraterna (S) i kommunen. Det var ett 50-tal medlemmar som utträdde partiet 

och dessa personer har nu skapat ”Fria Demokraterna” med samma värdegrund som (S). 

Bakgrunden var att en person valdes till oppositionsråd trots att det fanns andra som fått fler kryss 

i kommunvalet 2014; odemokratiskt, menar utbrytarna (Holmqvist, 2015). Detta har lett till att (S), 

som var näst största parti i valet 2014 inte finns representerade i kommunstyrelsen då alla 

socialdemokrater som satt i kommunstyrelsen idag representeras av Fria Demokraterna 

(Nordmalings kommun 1a, 2015). 
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Med denna information i åtanke är Nordmaling en kommun som inte faller så väl in i den svenska 

historien om samförståndskultur och samarbete. Den svenska politiken har historiskt sett präglats 

i hög grad av en kultur som förespråkar samarbete och breda lösningar, dvs ett system som bygger 

på undvika konflikter och motsättningar. Samförstånd har varit en kärna i svensk politik under 

1900-talet vilket uttryckts genom samarbete mellan grupper för att tillfredsställa så många som 

möjligt i beslutsfattandet. Om detta är positivt eller negativt tvistar de lärde; en del hävdar nämligen 

att det är konflikter och konkurrens som bör prägla den politiska kulturen istället för ett utbrett 

samförstånd eftersom det försvagar den politiska oppositionen (Bäck et al, 2011 s 22; Lewin, 2002 

s 92-93; Lidström, 2011 s 264). 

 

Ett mycket tydligt uttryck för ytterligare avskärmning från samförståndskulturen är en önskan om 

mer majoritetsdemokratisk inriktning i svensk politik på kommunal nivå; som återfinns i översynen 

av kommunallagen (SOU 2015:24). I praktiken har svensk kommunpolitik över tid etablerat 

majoritetsliknande system genom att skapa tydliga skiljelinjer mellan majoritet och opposition, till 

skillnad från det blocköverskridande arbetssättet som kommuner institutionellt sett grundar sig på 

(Gilljam; Karlsson; Sundell, 2010 1a s 83). Det nya lagförslaget kommunallag 2017:000 innebär 

att under nästa mandatperiod finns det möjlighet för kommuner att införa majoritetsstyre 

(kommunal parlamentarism) på försök (SOU 2015:24 s 28, 199). Denna reform kan tolkas som att 

svenska politiker i allt högre utsträckning söker sig till en mer konfliktorienterad politisk kultur där 

ett reellt ansvarsutkrävande och konkurrens är viktigare än breda samförståndslösningar. I en 

undersökning från 2012 visade det sig att ungefär 12% av svenska kommunpolitiker stödjer idéen 

om att införa kommunal parlamentarism (Gilljam; Karlsson, 2015 s 27). 

 

Det förefaller med detta som bakgrund finnas en önskan om att konkurrens, konflikter och 

partipolitiska skiljelinjer i högre grad ska karaktärisera den svenska kommunala politiken. Enligt 

Lijpharts (1999) demokratimodeller påverkas den politiska kulturen till stor del av vilka strukturer 

som finns, där val av olika politiskt system ger upphov till en mer konflikt- eller 

samförståndsorienterad kultur. Den svenska kontexten ser dock annorlunda ut. Den finns olika 

konfliktnivå trots att svenska kommuner i dagsläget bygger på samma institutionella uppsättning 

(Karlsson; Skoog, 2014 s 210-211). Denna studie menar att det finns andra faktorer än institutionell 
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uppbyggnad som påverkar graden av konflikt respektive samförstånd. Eftersom svenska 

kommuners uppbyggnad inte skiljer sig  mellan varandra genomförs denna studie med 

utgångspunkten att det är majoritetsförhållandena i kommunerna som ger upphov till olika kulturer, 

och inte institutionella skillnader. Johan Lantto skriver i sin avhandling att det finns en lucka mellan 

den institutionella grund med samlingsstyre som kommuner i dagsläget vilar på, och det 

beteendemässiga närmandet till majoritetsstyre som ger upphov till konflikt och konkurrens (2005, 

s 181). Genom att studera politisk kultur i två kommuner är tanken att skapa en uppfattning om 

kommunen präglas ett historiskt samförstånd som majoriteten av kommunerna i Sverige gör, eller 

om en mer konfliktorienterad hållning framkommer i resultaten. I samband med att det i framtiden 

finns möjlighet att förändra den kommunala strukturen från en verksamhet med samlingsstyre till 

majoritetsstyre som i grunden för med sig högre konfliktnivå, är det aktuellt att undersöka hur detta 

skulle påverka kommunernas politiska kultur.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att kartlägga två kommuners politiska kultur för att skapa en uppfattning 

om i vilken grad kommunen präglas av samförstånd eller konflikt. Baserat på den politiska kulturen 

är målet att resonera kring hur kommunerna i fråga skulle påverkas av att införa majoritetsstyre på 

försök under nästa mandatperiod. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

•   Hur ser den politiska kulturen ut i Nordmaling och Vindeln och finns det skillnader i graden 

av konflikt respektive samförstånd? 

•   Var återfinns de största skillnaderna i politisk kultur mellan kommunerna? 

•   Baserat på den politiska kulturen i respektive kommun, går det att uttala sig om hur kommunen 

skulle påverkas av att införa majoritetsstyre år 2018?  

 

AVGRÄNSNINGAR 

Det finns skäl att motivera avgränsningar som gjorts i denna studie. På grund av tidsmässiga skäl 

fanns det inte möjlighet att undersöka mer än två kommuner. Med en större tidsram skulle studien 

inkluderat fler kommuner, exempelvis alla kommuner i Västerbotten eller Sverige för att kunna få 

en uppfattning om kommunernas politiska kulturer i relation till ett eventuellt majoritetsstyre. 
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Slutligen skulle ytterligare dimensioner ur den politiska kulturen fångas upp om det funnits tid till 

att använda fler metoder; intervjuer, observationer eller experiment för att få en djupare bild av alla 

aspekter som innefattas i termen politisk kultur. Detsamma gäller antalet undersökta instanser. 

Denna studie är riktad till kommunfullmäktigeledamöter endast. En mer utförlig och korrekt bild 

av den politiska kulturen skulle kunna återfinnas om det funnits tid att undersöka nämndarbete och 

kommunstyrelser eftersom de också utgör en del av det politiska arbetet. 

 

DISPOSITION 

Uppsatsens nästföljande del består av ett teoretiskt avsnitt som redogör för ett antal författares 

teorier och idéer som kan kopplas till syftet och frågeställningarna. Därefter följer ett avsnitt om 

metodval. Där diskuteras bland annat metodens fördelar och nackdelar, samt motiverar val av fall 

och operationalisering. Metoddelen följs av ett avsnitt som beskriver det empiriska materialet som 

använts i studien. Där återfinns en diskussion om enkätens utformning samt studiens validitet och 

reliabilitet. Slutligen redovisas enkätstudien i ett empiriskt avsnitt som redogör för de politiska 

kulturerna som återfinns i studien och en diskussion om majoritetsstyre. Där återfinns slutsatser 

och resultat. Uppsatsen har därefter ett avslutande avsnitt som rundar av studiens empiri och analys. 

TEORI 
 

INGLEHART OCH ”THE RENAISSANCE OF POLITICAL CULTURE” 

Ronald Inglehart (1988) konstaterar i ”The Renaissance of Political Culture” att det finns belägg 

för att politiska kulturer varierar mellan geografiska områden och att det kan uppstå demokratiska 

konsekvenser som skadar tilltron till samhällsinstitutioner där det finns negativa politiska kulturer. 

Utan tilltro till det demokratiska systemet förlorar demokratin legitimitet, vilket är mycket 

allvarligt (Inglehart, 1988 s 1203). Dessa belägg är relevanta för min frågeställning om att 

undersöka eventuella skillnader i politisk kultur i valda kommuner. Vidden i begreppet politisk 

kultur gör det svårt att precisera termens innebörd, men  i denna uppsats behandlas det som ett 

sinnelag som begränsar vilka beteenden som är acceptabla inom ett särskilt sammanhang eller 

kollektiv. Vad som anses accepterat beror på osynliga normer, regler och kontrollmekanismer som 

kan variera mellan grupper (Elkins; Simeon, 1979 s 127-128). Inglehart arbetar på en storskalig 

nivå och jämför skillnader mellan länder med hjälp av data från bland annat Eurobarometer för att 

förklara dessa kulturella skillnader i politiska attityder. Slutsatsen är att det existerar olika kulturer 
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i olika länder och att kulturens utformning kan påverka demokratins kvalitet (Inglehart, 1988, s 

1204, 1229). Inglehart kan inte bidra med en förklaringsmodell till varför olika politiska kulturer 

uppstår eftersom det är ett komplext område med många variabler som försvårar möjligheten till 

förklaring. Därmed kan det som är bärande för olika kulturer skilja sig i olika sammanhang (Elkins; 

Simeon, 1979 s 140). Ingleharts analys av politisk kultur leder fram till en poäng som är mycket 

relevant för min problemformulering; nämligen ett konstaterande att varierande kulturer existerar. 

Den politiska kulturens variation (såsom institutionella skillnader, informella eller formella 

normer) kan förenklas till ett tvådimensionellt mönster där det på ena sidan finns 

majoritetsdemokratisk modell som representerar en högre konfliktnivå i den politiska kulturen, och 

på andra sidan en samförståndsmodell som ämnar att uppnå en politisk kultur präglad av konsensus 

(Lijphart, 1999 s 301). För att förtydliga detta krävs en djupare utveckling av Lijpharts teori om 

två demokratiska modeller. 

 

LIJPHARTS DEMOKRATIMODELLER 

Som en del i att redogöra för begreppen konflikt och samförstånd på ett relevant sätt, använder 

Arend Lijphart (1999) två teoretiska modeller som präglas av respektive begrepp. Den förstnämnda 

benämns som The Westminster Model of Democracy och reflekterar en demokratisk modell som i 

denna uppsats översätts till majoritetsdemokrati. Denna modell lägger fokus vid politiskt ansvar; 

det ska vara enkelt att utkräva ansvar av politiker om det uppstår ett samhälleligt missnöje. 

Modellen präglas därför till högre grad av skiljelinjer jämfört med den samförståndsdemokratiska 

modellen (The Consensus Model of Democracy) eftersom det ska finnas en tydlig 

maktkoncentration och inget konsensusmål i förhandlingar eller diskussioner. Modellen för 

majoritetsdemokratin leder i praktiken därför naturligt till högre grad av konflikter. Detta system 

återfinns nationellt i USA och England, vilket i sin tur karaktäriserar politiken som förs i hög grad 

med konkurrens, majoritetsstyrning och oproportionerlig representation. Tankesättet är att de som 

styr ska representera majoriteten av folket och att minoritetspolitikerna ska motsätta sig de styrande 

genom att vara en stark opposition (Lijphart, 1999 s 10-15, 31). En variant av denna modell med 

kommunal parlamentarism är föreslagen att införas på försök i frivilliga kommuner under 

mandatperioden 2018-2022. Denna modell är motsatsen till det kommunala samlingsstyret som 

idag är grunden för kommunal verksamhet (Gilljam; Karlsson, 2015 s 23; SOU 2015:24, s 101). 

Det leder in på nästa demokratisyn som Lijphart benämner The Consensus Model of Democracy.  
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Principen med samförståndsdemokrati bygger på att parter ska resonera fram ett konsensus inom 

politiken för att reflektera alla invånares preferenser i så stor utsträckning som det är möjligt genom 

proportionell representation. Denna modell karaktäriseras av koalitioner, förhandlingar, 

representation och flerpartisystem och återfinns idag i svenska kommuner. Nyckelordet blir här 

maktdelning istället för maktkoncentration; och eftersom många aktörer är inblandade i 

samförståndsmodellen är ansvarsutkrävandet inte lika tydligt. Kompromisser och förhandlingar 

mellan alla representerade grupper innebär att det försvårar möjligheten att bistå med en tydlig 

opposition (Gilljam; Karlsson; Sundell, 2010 1a s 83; Lantto, 2005 s 25-29). Alla som berörs av 

ett beslut skall få vara med att säga sin mening innan beslutet fattas, vilket kan ske genom 

medborgerligt deltagande eller genom representation (Lijphart, 1999 s 31).  

 

Att samförståndsmodellen präglas av maktdelning ger upphov till att många partier kan väljas in i 

folkvalda församlingar, där de representerar folket proportionellt. Samverkan och inkludering av 

intresseorganisationer i beslutsprocessen är också kännetecknande för denna demokratisyn  

(Lijphart 1999, s 35-41). En poäng som Lijphart gör gällande samförståndsdemokrati och 

majoritetsstyre är att heterogena samhällen med mångfald och olikartade traditioner särskilt är i 

behov av ett system som baseras på förhandling och samförstånd. Detta argument grundar sig i 

Lijpharts slutsats om att samförståndssystem är överlägsna generellt sett när det kommer till 

hantering av samhällsfrågor (Lijphart, 1999 s 274, 301-302). Lijphart menar därmed att samhällen 

i allmänhet och mångkulturella samhällen i synnerhet gynnas av samförståndslösningar, som en 

del i att undvika konflikter som kan uppstå vid en exkludering av en betydande del av befolkningen. 

En kontinuerlig uteslutning av medborgerlig representation kan ge upphov till en bristande tilltro 

till systemet som helhet (vilket Inglehart även konstaterat), och det är en allvarlig konsekvens för 

demokratins uppbyggnad (Lijphart, 1999 s 31-33). Med detta i åtanke går det att se en koppling 

mellan samförståndsmässig politik och graden av medborgares inkludering i politiken. En kort 

redogörelse om deltagardemokratiska ideal och dess koppling till detta är därför också relevant för 

denna diskussion. 
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HABERMAS IDEAL OM MEDBORGERLIG INKLUDERING 

Som en förlängning på samförståndsmodellen i återspeglingen av medborgerligt deltagande finns 

Habermas tankar om deliberativ demokrati, eller samtalsdemokrati (Lewin, 2002 s 109-110). Även 

detta sätt att inkludera invånare i beslutsprocesser är i grunden pressat av de svenska reformerna 

som kan ske till en majoritetsdemokratisk hållning. Medborgardialoger, deltagardemokratiska 

värderingar och en inkluderande lokalpolitik är mer eller mindre oförenlig med 

majoritetsdemokrati. Enligt Habermas är demokratiska samtal och förhandlingar kärnan för att 

samhällen återupprätthålla fungerande demokratier; eftersom diskussion är vad som skapar 

legitimitet i debatten. Utan diskussion finns inte någon demokratisk legitimitet (Lewin, 2002 s 109-

110). Habermas teori om kommunikativt handlande poängterar vikten av att se individens 

rationalitet i förhandlingar. Målet med teorin är att skapa gemensam förståelse, genom att kollektivt 

samtala med samtliga berörda parter för att nå det beslut som är mest rationellt för den 

gemensamma massan (Eriksen; Weigård, 2000 s 40-41). Det går att utpeka ett antal likheter mellan 

samförståndsdemokratiska ideal och samtalsdemokratiska tankegångar som Habermas förespråkar.  

En sån aspekt är förhandlingarna mellan parter och viljan att låta så många som möjligt få möjlighet 

till att påverkan (Lantto, 2005 s 181-182). Att alla invånare representeras i  folkvalda församlingar 

är en förutsättning för att uppfylla de mål som den deliberativa tanken förespråkar (Eriksen; 

Weigård, 2000 s 161). Samförståndsandan är därmed starkt kopplad till det deliberativa tankesättet 

om att förhandling och samförstånd är grunden till att kunna legitimera olika samhällsintressen. 

Habermas menar därmed att kommunikation är nyckeln för att uppnå en legitimerad demokrati. 

Ändringen i kommunallagen som genomfördes 2011 utökade möjligheten till folkomröstningar 

(benämnt folkinitiativ) i kommunala angelägenheter (Prop. 2009/10:80, s 77) vilket med Habermas 

tankegångar kan ses som en del i ett kommunikativ handlande i svenska kommuner. Den svenska 

samförståndskulturen uttrycks även i den svenska modellen vilket i allra högsta grad är en del i det 

politiska spelet. Svensk politik präglas därmed av mycket konsensus genom intresseorganisationers 

och arbetarorganisationers direkta involverande i beslutsprocessen för att undvika konflikter om 

möjligt (Lidström, 2011 s 264). Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är det dessutom relevant att 

nämna en studie som utvärderat effekterna av kommunal parlamentarism  i Norge, som ingår i en 

bakgrund av den svenska översynen i SOU 2015:24. Där framgår det att ett införande av 

majoritetsstyre inte förbättrat eller utökat det medborgerliga deltagandet på kommunal nivå (SOU 

2014:24, s 160).  
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Med dessa exempel i åtanke går det att sammantaget konstatera att svensk politik i allmänhet är 

mycket samförståndsorienterad. Det finns dock motsättningar till detta, och hållningar som 

förespråkar konkurrens, med idéer om att det i högre grad utvecklar och optimerar beslutsfattandet. 

Chantal Mouffe (2005) skriver i ”On the political” om vikten av politisk konkurrens som en 

utvecklande och betydande aspekt för att upprätthålla stark opposition och tydliga politiska 

alternativ.  Mouffe anser att förhandling och samförstånd försvagar demokratin snarare än stärker 

den. Det som enligt Mouffe stärker en demokrati är agonism; motstånd, eller konkurrens mellan 

olika parter som utvecklar och driver politik framåt. Samförståndsdemokrati ger upphov 

antagonism vilket leder till fiendskap och rivalitet (Mouffe, 2005 s 2-4). Mouffe menar att 

Habermas teorier om samtalsdemokrati är idealistiska och ser inte de praktiska konsekvenser de 

innebär (Mouffe, 2005 s 120-121). För att problematisera samförståndet i ett svenskt sammanhang 

har liknande resonemang förts av Leif Lewin, som ställt samförståndsdemokrati och 

majoritetsdemokrati mot varandra.  

 

LEWIN OCH MODELLERNA I SVENSK KONTEXT 

Leif Lewin poängterar hur svenska partiers ideologier urvattnas och blir betydelselösa som en 

konsekvens av alltför långt historiskt samarbete mellan partier. En reaktion mot detta som i allra 

högsta grad är aktuell är riksdagspartiernas samarbete i vad som idag benämns som blockpolitik. 

Blockpolitiken ger tydliga signaler om att en mer majoritetsdemokratisk hållning är önskvärd 

(Lewin, 2002 s 128), trots att svensk politik i hög grad karaktäriseras av samförstånd som 

institutionell grund. Majoritetsdemokrati å andra sidan präglas av konkurrens eftersom de som 

vinner val vinner också allt inflytande, och därmed också makten att styra. Den tydliga 

blockpolitiken ger uttryck för att samförstånd inte längre eftersträvansvärt; och en konsekvens av 

detta är en ökad konfliktnivå i svensk politik (Lewin, 2002 s 88-89). Lijpharts modellbeskrivning 

bygger Leif Lewin vidare på med sina bearbetade teorier om majoritetsdemokrati och 

samarbetsdemokrati1. Lewin har i sina bearbetningar applicerat modellerna till svenska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lewin använder termen samarbetsdemokrati i sin översättning (Lewin, 2002 s 87) men i denna studie 
används termen samförståndsdemokrati enligt Lantto (2005, s 31), eftersom det kan återfinnas en 
distinktion mellan begreppen konsensus och samarbete då de är inte förefaller vara exakta synonymer. 
Modellens ursprungliga namn från Lijphart är som tidigare nämnd konsensus, vilket Lewin översätter till 
samarbete. Min uppfattning är densamma som Lanttos, att samförstånd är ett rimligare begrepp som 
speglar ordet konsensus bättre och troligtvis ligger mer i linje med Lijpharts ursprungliga mening med 
termen.	  



	  

	   9	  

sammanhang. Lewin presenterar argument för och emot båda formerna av demokrati, för att 

slutligen landa i slutsatsen att förändringarna som vuxit fram i svensk demokrati inte är önskvärda. 

Lewins slutsats är att svensk demokrati gynnas av offentliga förhandlingar och inte 

majoritetsdemokratiska inslag som enligt Lewin ses som odemokratiskt (Lewin, 2002 s 8,  122, 

136-137). 

 

I kommunallagen är det stadgat att en proportionell representation ska återfinnas i lokala nämnder 

och styrelser; vilket i hög grad kan ses som ett försök till att skapa samförstånd inom det politiska 

arbetet. Denna anda har dock politiserats i högre utsträckning, och mellan partierna återfinns nu 

skiljelinjer som drar skarpare gränser i samförståndsandan enligt exemplet ovan. Detta appliceras 

även i kommuner, där starkare åsikter och tydligare partipolitiska gränser har ändrat den lokala 

kulturen till viss del från samförståndsdemokratiska värderingar till mer majoritetsdemokratiska 

grunder (Karlsson; Skoog, 2014 s191). För att Lijpharts modeller ska kunna tillämpas på svensk 

kontext i allmänhet och kommunal uppbyggnad i synnerhet görs en teoretisk specifikation i 

enlighet med Lanttos avgränsning för samma område. Lantto väljer att behandla de demokratiska 

modellerna utifrån ett beteendeperspektiv och inte utifrån den faktiska institutionella 

sammansättningen. Det innebär att skiljelinjerna som återfinns i teorin mellan samförstånds- och 

majoritetsdemokrati också kan återfinnas i svenska kommuner i form av ett beteendemässigt 

närmande till majoritetsdemokrati genom tydligare politiska skiljelinjer och upprättande av tydliga 

oppositioner (Lantto, 2005 s 42). Lanttos avhandling om kommunala reformer beskriver till viss 

del hur införandet av majoritetsstyre skulle påverka kommuner. Lantto menar att den sakteliga 

övergången till ett beteendemässigt majoritetsstyre som fortfarande vilar på samlingsstyre grund 

skapar i praktiken en lucka mellan systemets faktiska utformning och hur systemet används. Det 

motiverar ett införande av majoritetsstyre till viss del, eftersom utvecklingen av politikernas nutida 

agerande skulle anpassas till den formella grunden (Lantto, 2005 s 187).  

 

Ovan nämnda teorier är en rimlig utgångspunkt för denna analys om politisk kultur. Målet med 

studien är att gå in i den politiska kulturen med de kommunernas majoritetsförhållanden som 

kulturbärande variabel. Med Lijpharts och Lanttos tidigare forskning och utveckling av modellerna 

väljer jag att betrakta kulturen beroende av hur majoritetsförhållanden ser ut i kommunen eftersom 

det finns skillnader trots samma institutionella grund. En modell som sammanfattar tankegången 
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återfinns i Figur 1.  

 

De tre demokratisynerna som 

diskuterats är deltagar-

/samtalsdemokrati (enligt 

Habermas) och samförstånds- 

och majoritetsdemokrati enligt 

Lijphart, och som även Lewin 

och Mouffe beskriver. 

Modellen är utformad så att 

demokratisynerna 

representerar olika 

utgångspunkter för vilka 

system som ger upphov till 

konflikt- respektive 

samförståndsorienterad kultur. 

Eftersom det inte finns 

institutionella skillnader i 

svenska kommuner ännu, 

landar svensk kommunpolitik i 

en samförståndsdemokrati som institutionell grund eftersom systemet bygger på förhandling. Med 

samförståndsdemokrati som grund används de kommunala majoritetsförhållanden som det 

avgörande för huruvida en kommun är samförstånds- respektive konfliktorienterad. Ledamöter och 

partier kan agera på sätt som ger upphov till olika grad av konflikt eller samförstånd, till exempel 

genom att skapa majoritetsliknande förhållanden (exempelvis blockpolitik). För att undersöka detta 

konkret sätts två antaganden upp för respektive fall. En kommun som har skiftande och 

oförutsägbara majoritetsförhållanden genererar en mer konfliktfylld politisk kultur. Detta till 

skillnad från en kommun med stabilitet i strukturerna med förutsägbara majoritetsförhållanden, 

som därmed förväntas ha en samförståndsorienterad politisk kultur. Med i bilden finns även 

deltagardemokratin och majoritetsdemokratin. Dessa är inte i fokus för uppsatsen men som tidigare 

nämnt är deltagardemokratiska aspekter påverkat av ett införande av majoritetsstyre. Därmed är 

FIGUR	  1.	  MODELL	  SOM	  BESKRIVER	  HUR	  KOMMUNALA	  MAJORITETSFÖRHÅLLANDEN	  GER	  
UPPHOV	  TILL	  VARIERANDE	  POLITISKA	  KULTURER 
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den relevant att diskutera som en del i förändringen i den lokala demokratins förutsättningar. 

Resultatet av en konfliktorienterad eller samförståndsorienterad politisk kultur kan vara att 

kommunen dras till olika lösningar; en majoritetsdemokratisk hållning eller ett bibehållande av det 

proportionella samlingsstyret. De sista boxarna i modellen symboliserar en oklar framtid. 

Majoritetsförhållandena ska indikera om kulturen i högre grad dras mot ett majoritetsdemokratiskt 

synsätt eller mer samförståndsmässig politik. Kommer olika politiska kulturer dras till olika 

lösningar vid när det finns möjlighet att välja att införa majoritetsstyre i svenska kommuner?  

 

METOD 
 

ÖVERGRIPANDE OM METODEN & GENERELLA PROBLEM MED ENKÄTSTUDIER  

Denna studies fokus är att undersöka politiska kulturerna i två kommuner. I vissa frågor har det 

varit relevant att undersöka skillnader i uppfattning mellan majoritet och opposition djupare. 

Jämförelsen görs därmed dels inom kommunerna men främst mellan kommunerna. För att 

kartlägga dessa politiska kulturer har en enkätundersökning genomförts. Enkäten (Appendix 1) har 

delats ut till fullmäktigeledamöter i kommunerna Nordmaling och Vindeln vid 

kommunfullmäktigesammanträden. Enkäten präglas av en röd tråd som innefattar begreppen 

konflikt och samförstånd för att mäta den politiska kulturen. Frågornas innehåll beskrivs utförligare 

i operationaliseringen som ett led i att sammankoppla det teoretiska avsnittet med genomförandet. 

Flertalet av frågorna präglas av måttet konflikt eller samförstånd som en del i den teoretiska 

kopplingen. Generellt sett karakteriseras enkätstudier och materialet som enkäter ger upphov av ett 

antal egenskaper. Att använda enkät som metod är främst för att generera kvantitativa data på en 

överskådlig nivå. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) syftar kvantitativa studier till att se 

mönster eller undersöka huruvida det finns en samband mellan olika variabler. Resultaten av 

kvantitativa studier redovisas med fördel i programvaror och bearbetas för att tolkas på ett 

begripligt och överskådligt sätt. Inte sällan görs urval i syfte att skapa resultat som är representativa 

och möjliga att generalisera för att dra slutsatser som bidrar till forskningens utveckling (Bjereld; 

Demker; Hinnfors, 2009 s 117-118). 

 

Att använda en kvantitativ metod i denna studie motiveras med att målet är att se kopplingar och 

eventuella mönster i datamaterialet. Det innebär att analyser på individnivå inte är i fokus. Studien 
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ska fånga upp den politiska kulturen som existerar i kommunen genom att sammanslå de 

individuella svarsalternativen till deskriptiv data, varav ett urval redovisas i det empiriska avsnittet. 

I tidigare liknande studier har enkätundersökning använts som metod. Det är inte trovärdigt att 

fånga upp kommuners kulturella dimensioner i en kvalitativ undersökning som begränsas till ett 

fåtal individers erfarenheter (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014 s 24-25). Att göra en 

enkätundersökning systematiserar även svaren på ett sätt som gör de lättillgängliga för analys. Till 

sist skall även resultaten sättas i relation till kommunallagens nya utformning (2017:000). Syftets 

utformning kan därmed kopplas till den metod som används för att undersöka detta. Enkäten berör 

politisk kultur och i hög grad frågan om konflikt eller samförstånd som en viktig del i förståelsen 

för kulturen; vilket aktualiserar den teoretiska biten gällande bland annat Lijpharts 

demokratimodeller.  

 

Som tidigare nämnt finns ett antal egenskaper karaktäriserar enkätstudier, och därmed finns även 

några nackdelar som bör tas i åtanke. Ett fel som kan uppstå vid enkäter där respondenter frivilligt 

får anmäla sig till studien kan vara att endast en viss typ av personer som har särskilda intressen 

väljer att svara. Ett sådant tillvägagångssätt skulle ge upphov till ett mindre tillförlitligt resultat. 

Problem gällande frivilliga respondenter som urvalsgrupp har undvikits eftersom detta är en 

totalundersökning i respektive fullmäktige där ingen fått anmäla sig frivilligt. Utöver det, kan 

politiska frågor tendera att uppfattas som känsliga, vilket medför en risk att enkäten får 

otillförlitliga svar om deltagarna inte svarar sanningsenligt trots att enkäten är anonym och frivillig. 

Eftersom respondenterna består av kommunpolitiker bör inte ämnet politik vara ett känsligt 

område, till skillnad från hur en icke-politiskt engagerad person kan uppleva ämnet. Ytterligare en 

aspekt som inte kommer vara ett problem är övergeneralisering. Övergeneralisering innebär att 

forskaren som analyserar resultaten drar förhastade slutsatser och förutsätter att resultaten i denna 

kommun är applicerbara i fler kommuner; vilket kan leda till att felaktiga slutsatser dras (Lantz, 

2011 s 118). Det finns en medvetenhet om att studiens resultat är specifikt kopplade till dessa 

kommuner och därmed inte applicerbara på en generell nivå. Ytterligare ett problem som 

kvantitativa studier medför kan vara extrapolering. Det innebär att forskaren försöker förutspå hur 

den politiska kulturen kommer att utvecklas, givet en viss historik. Generellt sett finns det ingen 

substans i sådana antaganden och därför finns inget intresse av att spekulera i eventuella 

utvecklingar, förutom i ett sammanhang där det finns en reell förändring på intåg. Nämligen ett 
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eventuellt införande av majoritetsstyre. Den diskussionen präglas av teoribaserade förhållningssätt 

med vetenskaplig grund, vilket gör att det inte känns problematisk att diskutera effekter av 

eventuellt införande av majoritetsstyre (Lantz, 2011 s 153). 

 

ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Enkätundersökning är inte det enda sättet att mäta politisk kultur. En observationsstudie hade 

möjligen varit ett gott komplement till en enkätstudie. Kommunfullmäktigesammanträden är öppna 

för allmänheten och inte sällan sänds de också via nätet. Sammanträdena går att analysera i 

efterhand, och att lyssna på debattens tonläge, räkna hur många personer som är aktiva i debatten, 

samt leta specifika begrepp för att synliggöra beteendemönster hade kunnat vara ett alternativt 

tillvägagångssätt. Ett dilemma som kan uppstå är att det inte är etiskt försvarbart att genomföra en 

observation utan att informera ledamöterna om att det sker (Flick, 2015 s 148). Huruvida det 

resonemanget bör appliceras i offentliga sammanhang går att diskutera. 

Kommunfullmäktigesammanträdenas inspelningar och protokoll skapar en bild av dialogen som 

förs, och till viss del graden av konflikt och samförstånd. En analys av dessa kan tänkas vara 

lämplig metod för att se hur den politiska kulturen reflekteras i tal och text. Syftet med kvalitativa 

studier är ofta att få en djupare förståelse för ett fenomen eller händelse. Att skapa sig en sådan 

helhetsbild blir automatiskt mer komplext då detaljrikedomen är högre och en djupare förståelse 

för ämnet skapas. Kvalitativa studier tar gärna hänsyn till varje enskild deltagare i studien och 

erkänner även att forskaren inte alltid har en objektiv roll. Sammantaget leder dessa kännetecken 

till att det sällan finns intresse för att återskapa studiers resultat då varje enskild undersökning är 

unik och applicerbar enbart i sitt sammanhang (Ormston; Spencer; Barnard; Snape, 2014, s 4).  

 

ATT MÄTA KONFLIKT 

En ökad influens av majoritetsdemokratiska inslag i svensk politik förväntas leda till en ökad 

konfliktnivå i svenska kommuner enligt teorin (se Lewin, 2002). För att förstå innebörden av 

politisk konflikt bör termen preciseras för att det ska bli mätbart i studien. Det är flertalet aspekter 

som sammantaget utgör den upplevda graden av konflikt, vilket innebär att de kan se olika ut 

beroende på sitt sammanhang. Karlsson & Skoog förklarar att de mest relevanta aspekterna för att 

mäta konfliktnivån kan sammanfattas som följande: 

1)   Upplevelse av stridigheter kring olika representerade intressen inom kommunen. Det innebär 
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att det kan uppstå motsättningar som berör exempelvis resursfördelningar eller en centrum-

/periferi-konflikt. Ojämlikhet, äldres intressen, eller glesbygdsprioriteringar är exempel på 

frågor som kan skapa intressemotsättningar. 

2)   Partipolitiska åsiktsskillnader. Skiljelinjer mellan partier bottnar inte sällan i ideologiska rötter, 

vilken i sin tur präglar vilken ställning som politikerna intar för specifika sakfrågor. Detta kan 

ge upphov till konflikter som tas i uttryck vid exempelvis omröstningar eller debatter.  

3)   Lokalpolitikernas uppfattning om den upplevda konfliktnivån inom det praktiska arbetet 

utifrån politikers agerade. Hur det uttrycks som konfliktbeteende kan variera men avser att 

mäta hur beteende kan vara en upphovsmakare till konflikt. Finns det ett gott samarbete mellan 

partier och hur ser tonläget ut i debatten? I vissa kommuner kan politikerna vara inriktade på 

att agera på ett konfronterande sätt, medan andra försöker uppnå samförstånd vid arbetet i 

fullmäktige (Karlsson; Skoog 2014, s 192-193, 196, 206, 211). 

Sammantaget skall dessa tre aspekter utgöra en uppskattning på hur den politiska konflikten ser ut 

på kommunal nivå. Med denna forskning i åtanke finns riktlinjer på vad som bör inkluderas i denna 

studie för att mäta graden av politisk konflikt på kommunal nivå. Operationaliseringen som kopplar 

samman teorin med genomförandet beskriver hur detta ska utföras på ett lämpligt sätt. 

 
OPERATIONALISERING 

Sammanfattningsvis har jag återgett olika teoretiska delar som är aktuella för den givna  

problemformuleringen. Då studien ämnar att se hur majoritetsförhållanden påverkar politiska 

kulturer finner jag att Ingleharts teori om ämnet relevant, och ger en grund som motiverar att 

politiska kulturer finns och dessutom är av betydelse. Det antagandet är relevant för 

genomförandet. För att bättre kunna definiera komplexiteten i begreppet politisk kultur fungerar 

Lijpharts modeller ”The Westminster Model of Democracy” (majoritetsdemokrati) och ”The 

Consensus Model of Democracy” (samförståndsdemokrati) som en bra pusselbit för att undersöka 

detta vidare; och ses alltså som en teoretisk modell som beskriver hur den politiska kulturen kan 

tas i uttryck i praktiken. Lijpharts modellbeskrivning är grundläggande för operationaliseringen av 

politisk kultur i denna studie. Leif Lewins bearbetning och försvenskning av modellerna som 

innefattar konflikt respektive samförstånd ger också en ytterligare dimension i hur dessa begrepp 

kan förstås i en svensk kontext. Begreppsparet konflikt och samförstånd som härrör ur teorin 

operationaliseras i denna studie med enkäten som medel för att mäta den politiska kulturen.  
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Med Karlsson & Skoog i åtanke innehåller enkäten för denna studie bland annat frågor för att mäta 

graden av konflikt eller samförstånd för att få en god bild av den politiska kulturen. Deras teoretiska 

begrepp operationaliseras genom frågor som berör de tre delarna i hur konflikt kan mätas. För att 

mäta (1) intressemotsättningar, ställs frågor om vilka lokalpolitiker anser sig representera; 

geografiska områden, åldersgrupper eller andra intresseföreningar. För att vidare kunna mäta (2) 

åsiktsskillnader ställs frågor om politiker uppfattar att det finns tydliga skiljelinjer i 

kommunpolitiken, samt vilken roll de anser att medborgare bör ha politiskt sett. Slutligen finns det 

ett antal frågor som berör det praktiska (3) arbetet i fullmäktige för att undersöka eventuella 

konfliktbeteenden. Enkäten berör även frågor om förtroende; främst hur lokalpolitiker uppfattar 

medborgares förtroende men också om ledamöterna hyser tillit för varandra inom fullmäktige. 

Dessa frågor baseras på Ingleharts slutsatser om att den politiska kulturen kan få 

legitimitetskonsekvenser om det finns en bristande tilltro till systemet. Enkäten avslutas med en 

bedömningsfråga där ledamöterna får uppskatta hur väl de anser att demokratin som helhet 

fungerar inom kommunen, och målet med den frågan är att den ska fånga upp flertalet av dessa 

dimensioner. 

 
VAL AV FALL 

Att kommuner är mål för analys är inte svårare än att studien intresserar sig för politik på kommunal 

nivå, vilket gör kommuner givna som enheter. Kommunerna i denna studie har valts med anledning 

av hur den politiska kulturen förefaller vara; konfliktorienterad (Nordmaling) respektive 

samförståndsorienterad (Vindeln). För att motivera val av fall redogörs korta sammanfattningar ur 

kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) som genomfördes 2008; den största 

enkätundersökningen i Sverige som riktar sig till fullmäktigeledamöter på lokal nivå (Gilljam; 

Karlsson; Sundell, 2010 1a s 9). KOLFU är till viss del lik denna studie. Det som skiljer är att 

denna studie är mindre omfattande, men mer preciserad på skapa förståelse för kommunerna i 

denna studie. Dessutom fokuserar denna enkätundersökning på politisk kultur i synnerhet. 

Nordmalings kommun sticker ut en del resultatmässigt i KOLFU 2008. Enkäten undersökte vilken 

demokratisyn som var mest representerad hos ledamöterna i respektive kommun; om ledamöterna 

överlag är positivt eller negativt inställda till deltagardemokrati. Nordmaling visade sig vara den 

kommun i Sverige som är mest negativ till deltagardemokrati av alla Sveriges 290 kommuner och 

placerade sig därmed på plats 290. Vindelns kommun placerade sig på plats 275 av 290, vilket 

innebär att de också är mycket negativa till deltagardemokrati. I relation till detta publicerade 
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Dagens Samhälle data från 2013 där lokalpolitiker uppskattat graden av politisk konflikt som 

återfinns i den egna kommunen. Av Sveriges alla 290 kommuner placerar sig Nordmaling på plats 

20, vilket innebär att Nordmalings kommun är den tjugonde mest konfliktorienterade kommunen i 

Sverige, enligt politikernas egen uppfattningar. Vindelns kommun placerar sig längre ned på listan 

(plats 247) och uppger därmed en avsevärt lägre konfliktnivå (Wrede, 2014). Nordmalings 

kommun placerar sig även på fjärde plats av kommuner som uppfattar sig ha en negativ attityd till 

dialog med kommunens invånare (Gilljam; Karlsson; Sundell 2010, 1a s 42-43, 48). Nordmalings 

politiker har i KOLFU 2008 även svarat att arbetet inom fullmäktige i hög utsträckning präglas av 

skiljelinjer baserade på partipolitik vilket ger en uppfattning om att konfliktgraden är hög i 

kommunen (Gilljam; Karlsson; Sundell 2010, 1a s 88-89).  

 

Vindelns kommun går att dra färre slutsatser om utifrån KOLFU (som även genomfördes 2012) 

baserat på den data som finns tillgänglig. När det gäller konfliktbeteende i kommunfullmäktige så 

uppger sig Vindeln, till skillnad från Nordmaling, vara en av de svenska kommunerna som arbetar 

väldigt mycket för att få till samförstånd i beslutsfattandet. Genom att rådslå över partigränserna 

och till viss del även över blockgränserna blir konfliktnivån i beslutsfattandet mycket liten. 

Vindelns kommun slår sig i in i topp tre över svenska kommuner som förhandlar mellan partier i 

utformandet av politiska beslut (Karlsson; Skoog, 2014 s 206-207). I Vindeln och Nordmaling 

ställdes också frågan om huruvida ledamöterna var nöjda med demokratin i sin kommun. Resultatet 

visar att Vindelns politiker är mindre nöjda än Nordmalings politiker (Gilljam; Karlsson; Sundell, 

2010 1b).  

 

Att välja kommuner närliggande till Umeå ger möjlighet att dela ut enkäter på plats till de 

förtroendevalda, och förhoppningen är att det ökat svarsfrekvensen för studien. Det är ovanligt att 

enkäter får full svarsfrekvens och eftersom detta är en mindre studie kan större bortfall ha stora 

negativa konsekvenser. Ett sätt att inledningsvis undvika bortfall är att skriva ett kort och koncist 

följebrev som förklarar studiens syfte på ett tydligt och enkelt sätt. Där framgår även vikten av 

anonymitet och frivillighet. För att sedan se om resultatet i min egen studie präglas av ett 

missvisande resultat, kan en jämförelse göras med svaren från undersökningar (KOLFU 2008 & 

2012 exempelvis) som genomförts tidigare för att få en bild av om svaren uppfattats olika.  Det kan 

tyda på att något varit missvisande eller vilseledande (Lantz, 2011 s 170-172). Enkäten som delats 
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ut i denna studie består av 13 frågor med ett antal delfrågor, där ett fåtal är öppna och majoriteten 

av frågorna är bedömningar på en skala mellan 0-10. Anledningen till att skalan 0-10 används är 

för att fler svarsmöjligheter ger ett fylligare datamaterial i analyssteget, dessutom ger det ett 

mittenalternativ för personer som ej vill ta ställning (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014 s 175). 

Eftersom det är små kommuner finns möjlighet att genomföra en totalundersökning i de valda 

kommunernas fullmäktige. En totalundersökning innebär att alla enheter (i detta fall lokalpolitiker) 

som är representerade får möjlighet att delta i studien (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014 s 179-180). 

En uppenbar fördel med totalundersökning är att resultatet i större utsträckning är tillförlitligt, då 

spekulationer och antaganden sker i lägre utsträckning än vid ett slumpmässigt urval som syftar till 

att uppskatta det sanna värdet (Lantz, 2011 s 98-99). Det minskar risken för fel och bör ge en 

verklighetstrogen bild av den politiska kulturen, givet att respondenterna svarat sanningsenligt 

(Djurfeldt et al, 2010 s 101-102). 

 

REDOGÖRELSE AV ANALYSMETOD 

Enkäten är till hög grad standardiserad, vilket innebär att det inte finns mycket utrymme för 

respondenterna själva att ge bidrag i form av tankar och ord till enkäten utom ett fåtal frågor. De 

13 frågorna med delfrågor har kodats in i Microsoft Excel för att kunna analyseras. De första 

frågorna som är på nominalskalenivå har getts ett värde på antingen 1 eller 2 som representerar en 

viss företeelse. Vid frågan om kön så fanns det tre alternativ (man, kvinna och annat) men ingen i 

undersökningen valde det sistnämnda alternativet vilket är anledningen till att det inte finns 

representerat i studien. De två frågorna som inte var standardiserade har värderats till antingen 1 

eller 0 beroende på om respondenten valt att svara eller ej. Resterande frågor har en skala mellan 

0-10 och därefter har varje cell fått det variabelvärde som respondenten själv angett. I Excel har 

datat analyserats med enklare metoder och fokus har legat på att redogöra deskriptiva data för 

variablerna för att initialt se i vilka frågor som kommunerna skiljer sig mest. Eftersom 

majoritetsförhållanden inom kommunen anses viktiga i denna studie så har även medelvärden för 

majoritet respektive opposition tagits fram, för att se vilka frågor som ledamöterna i genomsnitt 

skiljer sig mest på. Excelarken har exporterats till Minitab 17 för att genomgå olika typer av 

analyser mellan variablerna (Moore et al, 2011 s 528, 544). Regressionsanalyser har genomförts 

och deskriptiva data har tagits fram i Minitab 17 som en del i att undersöka eventuella signifikanta 

samband. Deskriptiva data ger en god bild av spridningen i materialet (Moore et al, 2011 s 20).  
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MATERIAL 
  

KOMMUN- OCH LANDSTINGSFULLMÄKTIGEUNDERSÖKNINGEN 

Studien från Göteborgs universitet (Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen, 

KOLFU) är en totalundersökning vars mål var att få en uppfattning om svenska politikers tankar 

om demokrati. Det är en webbaserad enkät som delats ut till samtliga ledamöter i Sveriges 

kommuner och landsting. Svarsfrekvensen uppgick till dryga 70 % under det första genomförandet, 

vilket motsvarande knappt 10 000 ledamöter. De ansvariga för enkäten anser att det finns en hög 

validitet i studien, sett till representativitet; dels geografiskt, men också mellan partier, kön och en 

sammantaget hög svarsfrekvens (Gilljam; Karlsson; Sundell 2010, 1a s 7, 14-15). Resultaten 

redovisades i en blogg, som i samarbete med tidskriften Dagens Samhälle upprättats i syfte att 

informera om fullmäktigeledamöters tankar kring politik och demokrati. Bloggen heter 

Politikerenkäten där blogginläggen utgjorde grunden till en bok som baseras på KOLFU 2008; 

Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker till om politik och demokrati (Gilljam; 

Karlsson; Sundell; 2010 1a). Delar ur KOLFU redovisas på olika plattformer för att nå ut till så 

stor del av befolkningen som möjligt. Frågor som berörs i enkäten är åsikter om ledamöters 

partipolitiserade ståndpunkter, hur de anser att medborgares roll i politiken skall vara, upplevelse 

av påverkan och inflytande, grad av konflikt respektive samförstånd och den generella 

uppfattningen om demokratins kvalité (Gilljam; Karlsson; Sundell, 2010 1a s 15). I denna 

undersökning har KOLFU använts som sekundärdata för att dels motivera val av fall, men även ge 

en god förståelse om hur kommunerna tidigare svarat i liknande frågor. En viss jämförelse kan då 

genomföras om det är nödvändigt. En kritik som bör framföras mot användandet av KOLFU är att 

allt material som studien gav upphov till inte finns att tillgå. På Politikerenkäten finns endast fullt 

data för tre frågor, varav två används i bakgrundsredovisningen. Dessa rör ledamöternas syn på 

deltagardemokrati, och ytterligare hur tillfredsställda politikerna är med hur demokratin fungerar 

(Gilljam; Karlsson; Sundell, 2010 1b). Det innebär att dessa data är de enda jämförbara värdena 

som finns att tillgå i jämförelsen för två specifika kommuner. Lyckligtvis är de användbara för 

studien men det bör ändå ses som en brist att data för hela studien finns att tillgå. I boken Politik 

på hemmaplan (Gilljam; Karlsson; Sundell, 2010 1a) återfinns utförligare data, dock endast för de 

kommuner på något sätt är i spetsen för ett resultat. Där var det enklare att erhålla statistik om 

Nordmaling eftersom ledamöterna i kommunen flertalet gånger redovisade ett mer extremt resultat 
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och stack ut i sina svar på ett annat sätt än Vindeln. Det optimala vore givetvis att få tillgång till 

motsvarande siffror för Vindelns kommun, men de fanns ej att tillgå. Det finns en medvetenhet om 

detta i undersökningen. KOLFU 2012 fanns till viss del redovisad i en annan publikation, vid namn 

Svenska politiker (Gilljam; Karlsson, 2014) och där fanns ett särskilt kapitel ägnat konflikt och 

samförstånd i kommuner. Där fanns kompletterande statistik gällande Vindelns kommun, men 

samma problematik återstår i även denna redovisning.  

 

ENKÄTENS UTFORMNING 

Denna undersökning till viss del gjord KOLFUs frågor i åtanke. Innehållet är givetvis mycket 

mindre, och samtliga frågor är relevanta för att förstå hur den politiska kulturen ser ut. I Nordmaling 

(26 oktober 2015) svarade 26/31 ledamöter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 83,87%. I Vindeln 

(16 november 2015) svarade 25/31 ledamöter på enkäten och det motsvarar en svarsfrekvens som 

också är hög  (80,64%). Det finns därför skäl att tro att svaren återger en god representativitet. 

Givetvis är frågorna i enkäten identiska i de olika kommunerna. Det enda som är anpassat är 

kommunens namn på de frågor där det är aktuellt. Sammantaget de två kommunerna är den totala 

svarsfrekvensen 82,25% vilket bör ses som ett mycket gott resultat.  

 

I svaren återfanns bortfall på vissa frågor. Den fråga som besitter flest bortfall är fråga 5 som berör 

representation. I frågeställningen finns en delfråga där respondenterna ombeds rangordna från 1-5 

vilka intressen de anser att de främst representerar. Det finns anledning att tro att delfrågan om 

rangordning inte förstods på rätt sätt, och därför föranledde det ett högre bortfall. Ca 40% av de 

som svarade på enkäten missade att rangordna sina intressen i Vindelns kommun vilket får ses som 

ett stort misslyckande i utformningen av frågan. Av Nordmalings politiker var det ca 38% av de 

som svarade som missade delfrågan. På grund av det stora bortfallet på denna fråga finns anledning 

att vara försiktig med tolkningen av de siffror som återfinns i svaren. Bortfallet kan vara 

missvisande och det finns en risk för att svaren inte är representativa då den sammantagna 

svarsfrekvensen med bortfall uppgår till omkring 50% inklusive bortfallet av de som valde att inte 

svara på enkäten alls.  

 

Enkäten är utformad så att det inledningsvis finns frågor som är enkla att svara på (såsom kön, 

huruvida individen sitter i majoritet eller opposition samt var individen bor). Förhoppningen är att 
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frågor som individen med säkerhet vet svaret på, leder till att personen delvis börjar fylla i 

formuläret. Detta eftersom det annars finns en risk att vissa kan bli avskräckta och väljer att inte 

delta; vilket ökar risken för bortfall. I frågorna finns inte mångtydiga begrepp som kan 

missuppfattas, som är komplicerade eller för långa för att undvika missförstånd i så hög 

utsträckning som möjligt. Eftersom ämnet i sig (politisk kultur) kan vara känsligt hos en del 

individer är det svårt att undersöka detta helt utan känsliga frågor. Detta, i samband med att enkäten 

i sig inte är särdeles lång, kan leda till bortfall (Flick, 2015 s 137; Lantz, 2011 s 43-46). Eftersom 

svarsfrekvensen blev hög finns det inte anledning att tro att det var frågornas karaktär som var en 

bidragande orsak till bortfallet. Som tidigare nämnt så förefaller en fråga ha varit svårare att besvara 

än de övriga, men sett till det övriga bortfallet förefaller den frågan inte påverkat respondenternas 

fortsatta deltagande. En aspekt som bör tas i åtanke vid utformningen av enkäten är om alla frågor 

som ställs är relevanta för syftet och frågeställningarna. Det leder in på en diskussion av validiteten 

i denna studie.  

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

En låg validitet skulle innebära att enkätfrågorna inte mäter det som avses; vilket är ytterst 

avgörande för kvalitén på undersökningen. Brister i validitet kan uppkomma i planeringsprocessen 

eller på grund av metodvalet. I denna studie är frågornas utformning relevant i diskussionen om 

validitet, i synnerhet begreppet ”politisk kultur” som inte definieras för respondenten i enkäten. 

Om tvetydiga begrepp, eller diffusa termer används, möjliggör det att personer kan läsa en fråga 

med skilda uppfattningar om innebörden. Ett sådant scenario skulle kunna skada trovärdigheten 

och därigenom även validiteten (Lantz, 2011 s 38-39). Min uppfattning är att en kort utläggning 

och definition av politisk kultur hade skadat deltagandet i den bemärkelse att enkäten hade krävt 

mer tid av politikerna. Det hade inte varit fördelaktigt med tanke på de små populationerna som 

ingår i undersökningen. Dessutom fanns en tanke om att ledamöterna är insatta i sin kommuns 

respektive politik och därför förväntas de ha en bättre uppfattning om den politiska kulturen än 

medborgare i allmänhet, som kanske hade behövt ett smalare begrepp för att förstå innebörden av 

det som eftersöks i termen politisk kultur. Den förväntan kan likväl ses som problematisk eftersom 

det kan tolkas prestigefyllt hos ledamöterna att förstå innebörden av begreppet. En risk skulle 

kunna vara att en som inte är bekant med begreppet känner press att förväntas förstå innebörden 

och inte vågar fråga om den egentliga definitionen med rädsla av att känna sig sämre eller 
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missförstådd. Detta är spekulationer men det är inte helt utan substans, då prestige i många fall kan 

vara laddat och är ett etiskt övervägande i många studier (Webster; Lewis; Brown, 2014 s 92-93). 

 

Gällande studiens reliabilitet är det säkrare att uttala sig eftersom reliabilitet ofta är ett problem 

som uppstår vid slumpmässigt obundet urval, alltså hur slumpmässiga faktorer kan påverkat 

utfallet. Eftersom detta är en totalundersökning i berörda kommuner, finns en mycket liten risk för 

att reliabliteten blir låg i det avseendet, givet att svarsfrekvensen är hög, vilket den blev. 

Reliabiliteten kan ses över med olika metoder och som redan nämnt går det att göra en avstämning 

med tidigare undersökningar för att se om resultaten är väldigt skilda eller nära varandra. Det finns 

också möjlighet att i enkäten ställa parallella frågor. Det innebär att ungefär samma fråga 

uppkommer minst två gånger i enkäten. Om svaren skiljer sig avsevärt kan det innebära att 

respondenten uppfattar frågorna olika. Det är problematiskt för reliabiliteten (Lantz, 2011 s 37-38). 

Utöver det är  det viktigt att ge möjlighet till reflektion i slutet av enkäten för att få veta om det 

fanns något i innehållet som de svarande reagerade på (Flick, 2015 s134-135).  

 

PÅVISADE BRISTER OCH KRITIK MOT ENKÄTEN 

Enkäten utformades och delades ut innan denna studie fick en inriktning mot förslaget gällande en 

reformerad kommunallag (SOU 2015:24, samt kommunallag 2017:000) som kan aktualiseras i 

kommunerna nästa mandatperiod. Det är anledningen till att enkäten inte berör frågor om 

ledamöternas inställning till majoritetsstyre. Vid en omformulering skulle frågor om 

majoritetsstyre inkluderas för att få en god bild om kommunpolitikernas inställning i denna fråga. 

Även gällande frågornas utformning, så finns det kritik att rikta mot den slutgiltiga enkäten. 

Inledningsvis skulle fråga 5 ha behövt struktureras på ett tydligare sätt för att minska bortfall. 

Frågan bör ställas som två separata och omformuleras för att förtydliga vad som efterfrågas. Om 

det varit större populationer skulle enkäten också inkludera en fråga om ålder. Ålder är en aspekt 

som kan vara intressant för ämnet. Motiveringen till att inte inkludera en åldersfråga är att det finns 

en uppenbar risk att en enskild individ kan av-anonymiseras, vilket kan skada förtroendet för 

enkäten och även leda till att svarsfrekvensen minskar.  Det är inte rimligt att utlova anonymitet 

och sedan bryta mot detta genom att ställa frågor på ett sätt som gör det möjligt att utröna enskilda 

personer (Flick, 2015 s 32-24). Att fylla i kön, ålder, boendeort och huruvida personen sitter i 

majoritet eller opposition ger möjlighet för vissa individer att avslöjas. Det går inte att vara anonym 
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om exempelvis bara en person i fullmäktige är född under 1990-talet, vilket mycket väl kan vara 

fallet i mindre kommuner. Med detta i åtanke skulle jag fortfarande välja att inte inkludera ålder i 

en omformulering av enkäten, med etiska skäl som grund. Fråga 8 som berör arbetet i fullmäktige 

innehåller en delfråga som är dåligt formulerad. Frågan berör arbetet i respondenternas partigrupp 

och redovisas inte med anledning av att termen partigrupp är flertydig och kan ha tolkats olika av 

ledamöterna.  

 

EMPIRISK REDOVISNING & ANALYS 
BAKGRUND 

SOU 2015:24 är inte första utredningen som behandlar majoritetsstyre på kommunal nivå. 

Oppositionens minskade möjlighet till insyn har varit avgörande under tidigare beredningar 

gällande denna typ av styrelseskick och som konsekvens har kommunal parlamentarism inte införts 

(SOU 2015:24 s 28, 199). Torbjörn Bergman (1999) har skrivit en artikel vid namn ”Varför införs 

inte kommunal parlamentarism?” där argument för och emot majoritetsstyre presenteras. För att få 

en bild av vad det skulle innebära i praktiken att införa ett nytt system presenteras några för- och 

nackdelar med innebörden av kommunal parlamentarism.  

 

Införandet av proportionell representation i svenska kommuner år 1913 motiverades delvis med ett 

mål om att oppositionen skulle ha möjlighet att påverka politiken och ha inflytande i beredning av 

frågor. Dessutom fanns en tanke om att oliktänkande intressen skulle tvingas till kompromiss och  

samarbete. Under 1960-talet skrev socialdemokratiska riksdagsledamöter en motion med krav på 

införande av majoritetsstyre på kommunal nivå. Denna motion blev avslagen och en aspekt som 

vägde tungt var oppositionens rätt till insyn över beredningsprocessen. Att införa majoritetsstyre 

innebär att politiken effektiviseras, vilket underlättar målstyrning och därmed ökar konkurrensen 

(Bergman, 1999 s 185-186). En konsekvens av majoritetsstyre i stabila kommuner där styret sällan 

ändras är att majoriteten tillskrivs mer makt och de som representerar minoriteten har än mindre 

att säga till om, och en betydande del av befolkningen förblir orepresenterade i kommunstyrelsen. 

Politiskt stabila kommuner i kombination med majoritetsstyre kan därmed få skadliga 

demokratiska konsekvenser. Kommunal parlamentarism innebär synliggörandet av politiska 

alternativ, och reellt ansvarsutkrävande sker på bekostnad av att den proportionella 

representationen uteblir. För att inte skapa orättvisa maktförhållanden vid införande av 
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majoritetsstyre i Sverige motiveras en upprätthållen balans med att majoritetsförhållandena kan 

variera på sikt (SOU 2015:24, s 160; Erlingsson, 2015; Bergman, 1999 s 185, 192-194). I en studie 

av den norska kommunala parlamentarismen visade det dock sig att ansvarsutkrävandet inte blev 

så tydligt som förväntats vid en utvärdering. En trolig anledning till detta kan vara att det fanns en 

politisk vidd mellan partierna som samarbetade för att utgöra majoritet  (SOU 2015:24, s 160). 

Dessutom redogör Bergman för att majoritetsstyre och kommunal parlamentarism inte är motiverat 

i kommuner med oförutsägbara majoritetsförhållanden eftersom maktinnehavet är säkrat på kort 

sikt och oppositionen fortfarande värnar om sin insyn. Då majoritetspolitikern redan säkrat sitt 

inflytande finns inte heller incitament från deras sida att skapa tydliga politiska alternativ 

(Bergman, 1999 s 193-194).  Som slutsats menar Bergman att en övergång till kommunal 

parlamentarism kan förstås på två sätt. Dels som en reform som inte bidrar tillräckligt mycket i 

förhållande till sitt pris; då den sker på bekostnad av oppositionens insyn och medborgerlig 

representation. Men reformen kan också ses som en lösning på samförståndspolitikens avsaknad 

av debatt och tydliga politiska alternativ och skulle därmed distinkt skilja på opposition och 

majoritet (Bergman, 1999 s 194-195). För att knyta an dessa aspekter till de valda kommunerna 

krävs en redogörelse om Nordmalings och Vindens majoritetsförhållanden historiskt sett och i 

dagsläget. 

 

I Nordmalings kommun har maktskiften skett vid varje val sedan 1991 och det är därmed knappa 

majoritetsförhållanden. De borgerliga partierna, med Centerpartiet i spetsen, vann valet 1991 och 

därefter förlorade de makten till Socialdemokraterna år 1994. I eftermälet vid valet 1998 präglades 

Nordmalings politik av konflikter som en konsekvens av en icke-samarbetsvillig opposition, enligt 

Västerbotten-Kuriren. År 2002 vann Socialdemokraterna tillbaka makten, och fick inbjudan från 

de borgerliga partierna att samarbeta över blocken, men vände sig istället till Vänsterpartiet för 

samarbete. Därefter slog pendeln tillbaka och Centerpartiet tog över stafettpinnen mellan 2006-

2010 och upplevde en bättre samtalston i den kommunala debatten enligt dem själva, något som 

oppositionen inte medgav. Socialdemokraterna vann valet 2010 och fick se sig besegrade år 2014 

efter ett kontroversiellt beslut om att lägga ned ett antal av kommunens byskolor (SVT Nyheter 

Västerbotten, 2007; Västerbottens Kuriren, 1994, 1998, 1999, 2010; Västerbottens Folkblad, 2002, 

2006, 2014). Sammanfattningsvis återfinns därmed knappa majoritetsförhållanden i denna 

kommun, vilket gett upphov till dessa maktskiften. I Vindeln har majoritetsförhållandena varit 
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betydligt mer stabila under samma tidsperiod. År 2014 förlorade dock Centerpartiet makten över 

kommunen som de förvaltat i mer än 30 års tid tillsammans med de borgerliga partierna. 

Socialdemokraterna vann och utlovade dialog och inkludering av samtliga partier som ett sätt att 

respektera väljarnas åsikter (Wesslund, 2014). 

 

EMPIRISK REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN 

Från operationaliseringen framgår det att det finns några olika aspekter som bör mätas för att få en 

god bild av konfliktgraden i kommuner. De främsta faktorerna är intressemotsättningar, 

åsiktsskillnader och politikers beteende, och alla dessa aspekter återfinns i enkäten. Fokus vid 

redovisningen av de empiriska resultaten ligger på hur det praktiska arbetet ter sig eftersom det i 

hög grad är kopplat till det politiska beteendet. Utöver det redovisas även frågor kopplade till 

partipolitiska åsiktsskillnader,  kommunernas syn på medborgares deltagande, deras uppfattning 

om den politiska kulturen och nöjdhet med demokratin. Skillnaderna inom kommunerna (främst 

mellan opposition och majoritet) och mellan kommunerna kommer att stå i fokus för analysen och 

dessa utvalda frågor redovisas för att få en bild av hur den politiska kulturen ser ut. 

 

DE POLITISKA KULTURERNA I VALDA KOMMUNER 
Den teoretiska förklaringsmodellen menar att den politiska kulturen beror på hur 

majoritetsförhållandena sett ut, historiskt sett och i dagsläget. Med det i åtanke kommer frågorna 

som berör konflikt och samförstånd redovisas i detta avsnitt.  Ledamöterna har ombetts ange tre 

ord som de anser beskriver den politiska kulturen i respektive kommun. Ett urval av politikernas 

beskrivningar återges för att initialt få en bild av hur den politiska kulturen ser ut enligt 

respondenterna själva, i Figur 2. 

 

 
FIGUR	  2.	  FRÅGA	  11:	  ETT	  URVAL	  AV	  LEDAMÖTERNAS	  BESKRIVNINGAR	  OM	  DEN	  POLITISKA	  KULTUREN	  
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Ledamöternas egna beskrivningar om kulturen är en intressant ingång i hur den politiska kulturen 

förefaller vara. Det mest återkommande ordet i Vindeln var samarbete (4 ggr) och i Nordmaling 

präglades svaren av en blygsam framtidstro som ger en bild av en besvärlig politisk historia. Deras 

återgivningar målar upp en bild av att kommunerna förefaller ha olika karaktär, dels gällande 

praktiska processer men också gällande normerande uppfattningar; där begreppen pragmatisk eller 

underbordet-mentalitet skvallrar om att den politiska kulturen skiljer sig mellan kommunerna. Att 

det skulle finnas skillnader är dock inte oväntat då kommunerna är valda för att att det verkar 

funnits olika kulturer. 

 

Nöjdhet med demokrati i kommunerna 
Ledamöterna ombads bedöma hur 

nöjda de är med demokratin i sin 

kommun. Mellan kommunerna 

finns en skillnad som visade att 

Vindelns kommunpolitiker i 

genomsnitt har angett ett 

medelvärde som är 16,09% högre 

än Nordmalings politiker räknat på 

hela fullmäktige, vilket tolkas som 

att de är nöjdare med hur 

demokratin fungerar. Utöver det, 

framkom stora skillnader i 

uppfattning vid jämförelsen mellan 

majoritet och opposition i denna fråga, vilken är illustrerad i Figur 3. Att Vindelns politiker är 

nöjdare är fortsatt tydligt även när svaren redovisas på detta sätt. Det är en grupp som sticker ut 

avsevärt mycket, och det är Nordmalings oppositionspolitiker. De är väsentligt mer missnöjda med 

hur demokratin fungerar än övriga. Nordmalings opposition anger ett medelvärde som är hela 

46,14% lägre än majoritetspolitikerna i samma kommun. Standardavvikelsen i Nordmaling är 2,14. 

Ett samband bekräftades i en regressionsanalys (Figur 10, Appendix 3) i Nordmalings kommun, 

men inte i Vindelns kommun. Det finns ett säkerställt samband mellan att besitta en plats i majoritet 

eller opposition, och nöjdheten med hur demokratin fungerar. Resultatet genererade ett p-värde 
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som är 0,001, vilket innebär att det är det säkerställt på 99% signifikansnivå att detta resultat inte 

beror på slumpmässiga faktorer. I Vindeln gick det inte att fastställa något signifikant samband (se 

Figur 11, Appendix 3) då p-värdet endast blev 0,038, vilket tolkas som att det inte finns tillräckligt 

stora skillnader i uppfattning om demokrati mellan opposition och majoritet för att det skall vara 

statistiskt säkerställt. Standardavvikelsen var lägre i Vindeln med ett värde på 1,86, vilket bekräftar 

att spridningen på svaren är lägre i Vindeln.  

 

Hur den politiska kulturen återspeglas i det praktiska arbetet 
Två av frågorna i enkäten berör det praktiska arbetet i kommunen. Dessa redovisas med anledning 

av Karlsson & Skoogs metod om att mäta konfliktnivån i en kommun, då det praktiska arbetet kan 

innehålla konfliktbeteenden. Första enkätfrågan som uttryckligen berör konflikt och samförstånd 

är fråga 8 i Appendix 1. Ledamöterna beskriver hur arbetet i fullmäktige ser ut inom partiet, inom 

partigruppen och mellan partier. Ett medelvärde på 5 bör tolkas som att arbetet varken är konflikt- 

eller samarbetsorienterat. Gällande delfrågan om arbetet inom partiet, är skillnaden i uppfattning 

mellan kommunerna liten. Det kan konstateras att båda kommunerna anser sig vara 

samarbetsorienterade inom sina partier (medelvärden på 9,34 i Nordmaling respektive 8,8 i 

Vindeln). Beskrivningen av arbetet inom partiet skiljer sig markant från beskrivningen av arbetet 

mellan partier, som får genomgående lägre värden i båda kommunerna. En illustration av frågan 

gällande arbetet mellan partier återfinns i Figur 4. Genom att analysera medelvärden för majoritet 

och opposition i båda kommunerna syns tydliga skillnader i uppfattning i denna fråga. 

 

Ur diagrammet framgår att 

Nordmalings majoritet beskriver 

arbetet mellan partier som mest 

samarbetsorienterat, medan 

oppositionen i Nordmaling är 

den grupp som beskriver arbetet 

som minst samarbetsorienterat. I 

analysen framkom att 

Nordmalings 

oppositionspolitiker hade högst 
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standardavvikelse (2,098) och Vindelns majoritetspolitiker lägst standardavvikelse i denna fråga 

(1,401). Det innebär att den största spridningen i svaren återfinns i Nordmaling. Ingen av grupperna 

beskriver arbetet som tydligt konfliktorienterat eftersom medelvärdena inte är tillräckligt låga för 

att uppfattas så, och inget grupp bör heller ses som mycket tydligt samarbetsorienterad. 

Skillnaderna mellan majoritet och opposition inom kommunerna är tydliga här.  

 

Ytterligare en fråga berör det praktiska arbetet i fullmäktige. I fråga 10 ombads ledamöterna ta 

ställning till ett antal påståenden. Påståendena berör beslutsprocessen med fokus på hur det 

praktiska arbetet fungerar. Ställningstagandena är gjorda på en skala mellan 0-10, där 0= i låg grad, 

och 10= i hög grad och diagrammet (se Appendix 2, figur 7) redovisar fullmäktiges respektive 

medelvärden. Förvånansvärt nog så är svaren i denna fråga genomgående lägre i Vindeln, vilket 

innebär att de i genomsnitt uppger en negativare uppfattning om beslutsprocessen. Vindelns 

politiker uppger medelvärden som är i genomsnitt ca 20% lägre än Nordmaling gällande 

beslutsunderlagens kvalité, hur god informationstillgången är och tidsplanens tillräcklighet vid 

beslutsfattandet. Ledamöterna i Nordmaling har därmed en positivare inställning till den praktiska 

beslutsprocessen. Svaren på denna fråga innebär att detta är ett område som skiljer sig mest mellan 

kommunerna. Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom det är en av få frågor där Vindelns 

politiker uppger en mindre positiv inställning än Nordmalings. Detta är en intressant kontrast till 

att Vindelns ledamöter som bekant såg sig som mer nöjda med hur demokratin fungerar i sin helhet. 

 

I Vindelns kommun återfanns dessutom mycket stora skillnader inom kommunen mellan majoritet- 

och oppositionspolitiker i denna fråga om den praktiska processen. I Figur 5 redovisas Vindelns 

resultat uppdelat i majoritet och opposition. 
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FIGUR	  5.	  FRÅGA	  10:	  UPPFATTNINGAR	  OM	  BESLUTSPROCESSEN	  I	  VINDELNS	  KOMMUN.	  ANM:	  LEDAMÖTERNA	  GÖR	  EN	  BEDÖMNING	  PÅ	  EN	  

SKALA	  DÄR	  0=	  I	  LÅG	  GRAD,	  OCH	  10=	  I	  HÖG	  GRAD.	  
 

Genom att synliggöra respektive grupps medelvärden i frågan framgår det att oppositionen 

generellt sett är mycket mer missnöjd. Den uppgift som i genomsnitt skiljer sig mest mellan 

opposition och majoritet i Vindelns kommun gäller uppfattningen om öppenheten i 

beslutsprocessen, där oppositionen uppfattar den i mycket lägre grad som genomskinlig.  

 

Uppfattningar om den politiska kulturen 
I enkäten fick ledamöterna bedöma den politiska kulturen i fullmäktige utifrån följande aspekter; 

antal som deltar i debatter, tilliten mellan politiker, samt graden av konflikt. Antalet 

debattörer/talare är intressant att undersöka eftersom det är en aspekt som präglas på individnivå, 

och kan därmed ge upphov till mycket stora skillnader beroende på vilka personligheter som finns 

med i fullmäktige. Alla frågeställningar återfinns i fråga 9 i Appendix 1.  
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Som Figur 6 återger är skillnaderna som redovisas relativt stora, förutom skillnad i grad av tillit 

mellan ledamöter som inte skiljer sig nämnvärt mellan kommunerna. Antalet personer som deltar 

i debatten uppges i genomsnitt vara lägre i Vindeln jämfört med Nordmaling. Vindelns politiker 

uppfattar i genomsnitt ett värde som är 22,19% lägre än Nordmalings kommunpolitiker. Det 

innebär att den uppskattade graden av konflikt är högre i Nordmaling enligt deras egna politiker, 

men också att tilliten uppskattas som  lägre i Vindeln än i Nordmaling. Konfliktnivån i Nordmaling 

är trots allt relativt låg med tanke på dess historia och vad som förväntas, baserat på den korta 

redogörelsen om 

kommunen i denna 

uppsats. Det är också 

intressant att sätta i 

relation till KOLFUs 

undersökning där 

Nordmaling som 

bekant placerade sig 

på plats 20 över 

Sveriges mest 

konfliktorienterade 

kommuner (se Wrede, 

2014). 

 

Ytterligare en frågeställning (fråga 12 i Appendix 1) behandlar ledamöternas uppfattning om den 

politiska kulturen i kommunen. Till skillnad från fråga 9 så undersöker denna formulering inte 

specifikt fullmäktiges politiska kultur, utan hur den politiska kulturen generellt sett upplevs i 

kommunen. Resultaten mellan kommunerna visar  att det finns skillnader inom och mellan 

kommunerna där politikerna får uppskatta grad av samförstånd, konflikt, partipolitiska skiljelinjer 

och tillit. Inom kommunerna (mellan majoritet och opposition) går det att återfinna skarpare 

skiljelinjer, främst i Nordmaling. I Appendix 2 återfinns två figurer (Figur 8 & 9) som skildrar 

enkätsvaren för respektive kommun, med skillnader för opposition och majoritet. Ur diagrammen 

framkommer det att skillnaderna i uppfattning om den politiska kulturen mellan majoritet och 

opposition är större i Nordmaling än i Vindeln. Där ledamöterna bedömer graden av samförstånd 
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uppger oppositionen i Nordmaling ett lägre värde än majoritetspolitikerna (ca 35%), vilket innebär 

att de upplever att samförståndet är lägre i genomsnitt. De upplever också en högre grad av konflikt 

än majoriteten vilket stämmer överens med att de upplever ett lägre samförstånd. I Vindelns 

kommun är skillnaderna om uppfattning av samförstånd inte lika stor (endast 10% skiljer mellan 

majoritet och opposition). Mellan kommunerna går det att utläsa att graden av konflikt och 

partipolitiska skiljelinjer är högre i Nordmaling, och graden av samförstånd är högre i Vindeln. 

 

För att återkoppla till Habermas och synen på medborgerligt deltagande redovisas även en fråga 

där ledamöterna fick gradera vilken roll de anser att medborgare skall ha i samhället. Detta på en 

skala mellan 0-10, där 0=röstar vid val och däremellan låter politiker sköta beslut, och 10= aktiv 

mellan val med en vilja att påverka beslut. Som bekant, så fick även ledamöterna svara på denna 

fråga i KOLFU och då visade det sig att Nordmaling var den kommun i Sverige som var mest 

negativ till deltagardemokrati och Vindelns kommun var också väldigt negativt inställd. 

Skillnaderna i denna studie mellan kommunerna var inte påtagliga. Vindelns medianvärde är 9,75 

vilket är ett mycket högt värde med tanke på att 10 var det högsta värdet.2 Medianen i Nordmaling 

var 9. Det innebär att båda kommunerna trots allt har en mycket positiv inställning till 

deltagardemokrati. Förklaringen bakom skillnaden från denna studie och KOLFUs resultat kan 

vara att det är 9 år mellan undersökningarna, och inställningen kan ändrats under den tidsperioden. 

Anledningen till att detta redovisas är att synen på medborgares deltagande är relevant att ta i 

beaktning vid en diskussion om eventuell framtida ändring till majoritetsstyre.  

 

Sammanfattningsvis kan dessa redovisade frågor som härrör ur Lijpharts (1999) 

demokratimodeller om konflikt och samförstånd leda till ett antal slutsatser. Till att börja med, så 

är Vindelns kommunpolitiker generellt sett mer nöjda med arbetet mellan och inom partier. 

Dessutom upplever de i genomsnitt en lägre grad av konflikt, respektive en högre grad av 

samförstånd jämfört med Nordmalings politiker. Vindelns kommunpolitiker är generellt sett 

nöjdare med demokratin. Gällande Nordmalings kommun skiljer de sig inte så mycket i den 

praktiska biten som redovisades i fråga 8; utan där är kommunerna rätt nära varandra. Skillnaderna 

ligger i att politikerna i Nordmaling är mer konfliktorienterade när det gäller upplevelsen av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Anledningen till att medianvärdet redovisas är för att det finns en utstickare i Vindeln som har stor 
inverkan på medelvärdet	  
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samarbete mellan partigränserna. Nordmalings politiker uppger en högre grad av konflikt 

respektive lägre grad av samförstånd jämfört med Vindeln. Till sist så finns ett mycket stort 

missnöje med demokratin i Nordmalings opposition som troligtvis präglar den politiska kulturen i 

fullmäktige i någon grad. Vindelns politiker uppfattar i allmänhet det praktiska arbetet som sämre 

än i Nordmaling, och Vindelns opposition i synnerhet är mindre nöjda med hur det fungerar. 

 
DISKUSSION OM MAJORITETSSTYRE  

Det går att fastställa att den politiska kulturen i kommunerna Nordmaling och Vindeln skiljer sig. 

Även deras majoritetsförhållanden skiljer sig historiskt sett och i dagsläget. De knappa 

förhållandena som återfinns i Nordmaling kan ha gett upphov till en högre konfliktnivå, men det 

går inte att fastställa vad som gett upphov till graden av konflikt, som trots allt inte var påtagligt 

hög. Dessa två undersökningar är för få för att konstatera att den teoretiska modellen som utvecklats 

för denna studie stämmer. Den bör ses som en pilotstudie och därmed krävs vidare forskning för 

att se om knappa majoritetsförhållanden (som i Nordmaling) ger upphov till mer konfliktfylld 

politisk kultur, och om stabila majoritetsförhållanden (som återfinns i Vindeln) i högre grad ger 

upphov till en samförståndsmässig politisk kultur. Anledningen till att den teoretiska modellen 

utformas på det sättet är att den teoretiska delen (främst Lijphart) menar att det är val av system 

som ger upphov till olika nivå av konflikt eller samförstånd. I svenska samhällen återfinns ännu ej 

olika system, varför något ytterligare som förklarar skiljelinjerna som ger upphov till olika grad av 

konflikt krävs. Denna studie kan inte utesluta att det är kommunernas majoritetsförhållanden som 

är den faktor som ger upphov till en varierande konfliktnivå, varför vidare forskning är nödvändig.  

 

Att gå från proportionellt samlingsstyre till majoritetsstyre innebär en del större förändringar. Som 

tidigare nämnt, har Bergman (1999) redogjort för att  majoritetsstyre på kommunal nivå inte är 

motiverat för kommuner att införa där det finns oförutsägbara majoritetsförhållanden. Det 

resonemanget bygger på att det inte finns några egentliga incitament för kommuner att ta steget 

mot ett systembyte där majoritetsförhållandena är knappa eftersom det finns en konkurrens mellan 

de olika partisidorna i valet. Den vinnande sidan i ett val kan bli förlorande i nästa val, vilket inte 

motiverar en förlorad insyn som opposition, eftersom det endast är kort sikt. Därmed finns det 

åsikter om att majoritetsstyre inte är motiverat i politiskt oförutsägbara kommuner. Erlingsson 

(2015) skriver också att politiska stabila kommuner inte är i behov av ett majoritetsstyre. Detta 
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eftersom en betydande del av befolkningen riskerar att ständigt utebli från representation, vilket 

kan få konsekvenser för tilltron till demokratin. Frågan som återstår är då; var är det rimligt att 

införa majoritetsstyre om det inte är lämpligt i kommuner med mycket förutsägbara förhållanden 

för att det systematiskt missgynnar en betydande del av befolkningen, och det inte finns incitament 

att införa det i kommuner med oförutsägbara majoritetsförhållanden?  

  

Lijpharts (1999) slutsats är att samförståndslösningar är bättre än majoritetsdemokratiska 

lösningar. Detta särskilt i konfliktfyllda samhällen, eftersom det finns en tanke om att val av system 

förstärker vilket beteende präglar den politiska kulturen. Att applicera samlingsstyre som system i 

konfliktorienterade samhällen skulle enligt Lijphart innebära att den politiska kulturen präglas av 

mer samförstånd eftersom systemet tvingar politikerna att agera på så sätt. Som förespråkare för 

en konfliktfylld politisk lösning finns Mouffe, som menar att samförstånd endast försvagar en 

demokrati. Mouffes tankar om ansvarskrävande och partipolitiska skiljelinjer är vad som sporrar 

olika sidor att prestera bättre och föra en mer konkurrenskraftig politik. I den bemärkelsen ses 

skiljelinjer, konflikter och tydligt ansvarsutkrävande som önskvärt; eftersom det då representerar 

en drivkraft. I studien som undersökt Norges införande av kommunal parlamentarism visade det 

sig dock inget tydligare ansvarsutkrävande i lokalpolitiken. En anledning till det kan varit att 

majoritetspartierna arbetat i koalitioner och därmed försvårat ansvarsutkrävandet. Det är därmed 

inte säkert att ett införande av majoritetsstyre skulle medföra tydligt ansvarsutkrävande heller i 

svenska kommuner trots att den teoretiska forskningen talar för det. Båda kommunerna förefaller 

med belägg från denna empiriska studie ha en aktiv syn på hur medborgares politiska engagemang 

skall se ut. Därmed anser de troligtvis att medborgerligt inflytande är viktigt, och det skulle kunna 

påverka inställningen till majoritetsstyre. Ett tydligt ansvarsutkrävande kan ses som ett sätt för 

medborgare att ta aktiv ställning för eller emot de styrande politikerna. Som Lewin (2002) dock 

påpekat, är majoritetsdemokratiska ideal inte särdeles kompatibla med deltagardemokrati. Den 

senaste tidens utökade deltagardemokratiska medborgarengagemang pressas också i samband med 

ett eventuellt införande av majoritetsstyre.  

 
Majoritetsstyre i Vindelns kommun 

Som nämnts i teoridelen kan det vara problematiskt att införa majoritetsstyre i en kommun som har 

politiskt stabila majoritetsförhållanden, som Vindeln historiskt sett haft. Anledningen till detta är 

att det kommer leda till att de partier som är i opposition inte har någon möjlighet till insyn. Vindeln 
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är en kommun som historiskt sett besitter stabila majoritetsförhållanden där Centerpartiet har suttit 

på den regerande sidan sedan 1970-talet, men förlorande makten år 2014 (se Wesslund). Vindelns 

kommun är som bekant också mer präglad av samförstånd än konflikt, och är uttalat mycket goda 

förhandlare (i KOLFU ex). Hur skulle Vindelns kommun påverkas av ett eventuellt majoritetstyre? 

Till att börja med så är Lijpharts tanke om att systemval förstärker vilket beteende som finns 

relevant att ta upp här. Vindelns kommun präglas troligtvis av en högre grad av samförstånd 

eftersom systemet i sig tillåter förhandling. Tanken om att det är majoritetsförhållandena som ger 

upphov till politisk kultur går att diskutera i detta sammanhang. Att den politiska kulturen präglas 

av en hög grad samförstånd och förhandling i Vindeln kan förklaras av Centerpartiets starka 

ställning historiskt sett, vilket möjligtvis lett till att övriga partier arbetar aktivt för att få inflytande 

på det sätt som är möjligt; genom att vara en förhandlingsvillig opposition. Det är en strategi som 

skulle kunna användas i en sådan situation, och givetvis går det endast att spekulera i oppositionens 

motiv. Ur enkäten vet vi också att det finns en upplevelse av att endast ett liten del av 

kommunfullmäktigeledamöterna deltar i den politiska debatten enligt deras egen uppfattning. Det 

kan ge upphov till en lägre konfliktnivå eftersom det är färre åsikter som vädras. Vindelns politiker 

uppger även en knappt lägre grad av partipolitiska skiljelinjer jämfört med Nordmalingspolitikerna, 

vilket kan ha en koppling till att det är få debattörer som tar utrymme i fullmäktige. Inte minst 

framgår det ur empirin att Vindelns politiker i allmänhet är mindre nöjda med hur den praktiska 

beslutsprocessen fortgår i kommunen (jmf med Nordmaling) och oppositionspolitikerna i 

synnerhet är minst nöjda. 

 

Ponera att Vindeln är en kommun som beslutar sig för att införa majoritetsstyre på försök inför 

mandatperioden 2018-2022. Eftersom det i Vindelns kommun skett 1 maktskifte under 30 år (vid 

valet 2014) kan det tyda på att majoritetsförhållandena över tid jämnats ut och blivit mindre 

förutsägbara än tidigare. Det i sig kan ge upphov till en högre konfliktnivå.  Kan systemet med 

samlingsstyre vara skapt för att generera samförstånd (enligt Lijpharts tankesätt), och att politiken 

i Vindeln därmed är ett resultat av systemets uppbyggnad? Troligtvis skulle ett majoritetsstyre 

påverka oppositionens uppfattning i frågor som tillhör det praktiska arbetet eftersom deras insyn i 

beslutsprocessen skulle minska än mer. Eftersom oppositionen i dagsläget redan uppger ett 

genomgående större missnöje vid exempelvis öppenhet i processen så finns anledning att tro att 

missnöjet skulle bli större vid ett skifte till majoritetsstyre eftersom deras insyn med säkerhet skulle 
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minska. Det är oklart hur detta missnöje skulle tas i uttryck och svårt att säga hur det skulle påverka 

den politiska kulturen. Men utifrån teorin finns det anledning att tro att konfliktnivån skulle öka 

eftersom Lijphart menar att val av system förstärker beteendet som systemet medför. Det historiska 

samförståndet skulle sannolikt brytas ned till viss del, eftersom styrelseskicket inte längre bygger 

på förhandling och det skulle troligtvis leda till en successivt ökad grad av konflikt.  

 

Majoritetsstyre i Nordmalings kommun 
I Nordmaling är situationen annorlunda än i Vindeln. Det framgår utifrån enkätresultaten att det är 

en relativt sett högre konfliktnivå som präglar den politiska kulturen och ett större missnöje med 

nöjdheten med demokratin. Maktskiftena som karaktäriserar kommunen tyder på en växlande 

väljaropinion och knappa majoritetsförhållanden. En skulle till viss del kunna resonera kring att 

glappet mellan det institutionella samlingsstyre och ett majoritetsdemokratiskt hållningssätt är 

större i Nordmaling än i andra kommuner. Detta eftersom näst största partiet (S) inte finns 

representerade i kommunstyrelsen i dagsläget. Anledningen är som bekant att partiet splittrades 

som en konsekvens av interna konflikter (se Holmqvist, 2015). Alla kommunstyrelsens 

representanter för Socialdemokraterna (motsvarande 4 mandat) innehas idag av utbrytarpartiet Fria 

Demokraterna. I praktiken har därmed det nästa största partiet inte insyn i kommunstyrelsen, vilket 

är ett steg åt ett mer majoritetsdemokratiskt förhållningssätt. Nordmalings kommun uppger en 

större nöjdhet med det praktiska arbetet i beslutsprocessen, och det är sannolikt inte där som de 

flesta konflikterna uppstår. Återigen är det en anmärkningsvärt låg konfliktnivå som framkommer 

med tanke på vad som kunde förväntas baserat på resultaten från KOLFU. Den största skillnaden 

inom Nordmalings fullmäktige återfinns i hur majoritet och opposition uppskattar hur väl 

demokratin fungerar. Oppositionen är 46,14% mindre nöjd än majoriteten vilket kan vara en 

konsekvens att representationen i kommunstyrelsen. Ponera att Nordmalings kommun väljer att 

införa majoritetsstyre inför nästa mandatperiod. I samband med att det nyligen skett maktskifte och 

opinionen svänger kraftigt har ingen sida historiskt sett ett tydligt övertag, såsom i Vindeln. Båda 

sidor har därmed möjlighet att gå ut som segrare i valet; vilket sporrar konkurrensen och viljan att 

kämpa hårdare för att visa sig som det bästa alternativet. Detta går att koppla till Mouffes 

tankegångar om agonism (2005), som menar att denna konkurrens bör uppfattas som en drivkraft 

för att vinna val. Nordmalings majoritetsförhållanden är mer oförutsägbara inför kommunalval 

vilket kan leda till en ökad konfliktnivå. Skulle då kommunen påverkas av ett eventuellt införande 
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av majoritetsstyre? Med anledning av att det finns en relativt sett högre konfliktnivå och att 

kommunen i praktiken närmat sig ett sådant system kanske det skulle vara ett sätt för politikerna 

att legitimera närmandet. Oppositionens inställning är svår att sia om. Deras position försvagas 

tillfälligt, och med tanke på att maktskiften i regel sker kommer det sannolikt finnas en balans på 

lång sikt om kommunal parlamentarism infördes. I denna kommun återfinns tendenser till att 

maktskifte sker ifall det finns ett samhälleligt missnöje vilket kanske innebär att medborgare anser 

att det finns ett tydligt ansvarsutkrävande. Dock ger Bergman (1999) en redogörelse för att det inte 

är motiverat för oförutsägbara kommuner att införa kommunal parlamentarism. Min uppfattning är 

att oförutsägbara kommuner påverkas mindre och därmed skulle det troligtvis bli en mindre 

påtaglig övergång, givet att konfliktnivån är aningen högre i oförutsägbara kommuner.  

 

Med detta i åtanke finns det anledning att tro att den politiska kulturen i Nordmaling initialt skulle 

påverkas mindre av att införa majoritetsstyre jämfört med Vindelns kommun, i enlighet med 

Lijpharts tankesätt att val av system förstärker beteende. Detta eftersom Nordmalings politiska 

kultur besitter ett antal drag som mer är karaktäristiska för kommunal parlamentarism än 

samförståndspolitik. Vindelns politiska kultur skulle troligtvis blir mindre samarbetsorienterad vid 

införande av kommunal parlamentarism eftersom det systemet inte bygger på förhandling och 

därmed kan leda till en ökad konfliktnivå. Det är troligt att Vindelns politiska kultur präglas av det 

faktum att det nuvarande systemet bygger på förhandling, vilket reflekteras i politiken. Det går i 

linje med Lijpharts resonemang om att val av system förstärker vilket beteende som accepteras och 

normeras i den politiska sfären. Därför är det troligt att ett system som bygger på konkurrens och 

konflikter även gradvis skulle minska samförståndet i båda dessa i kommuner.  

 

SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga den politiska kulturen i två kommuner för att se om den i 

högre grad präglades av konflikt respektive samförstånd. Därefter var tanken att resonera kring hur 

de valda kommunerna skulle påverkas av att införa majoritetsstyre, baserat på vilken politisk kultur 

som framkommer. För att genomföra detta ställdes ett antal frågeställningar. Den första var; hur 

ser den politiska kulturen ut i Nordmalings kommun respektive Vindelns kommun, samt finns det 

skillnader i grad av konflikt och samförstånd? Men hjälp av den empiriska redovisningen går det 

att dra ett antal slutsatser om dessa kommuners politiska kultur.  
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Vindelns politiska kultur präglas i lägre utsträckning av konflikter och i högre grad av samförstånd. 

De uppger en större nöjdhet demokratin och i deras egna beskrivningar av den politiska kulturen 

uppger de jämförelsevis positivare ordval till skillnad från Nordmaling. Politikerna uppger en 

positivare ton i arbetet mellan partier och det finns en mindre spridning  i svaren baserat på de 

redovisade standardavvikelserna. Vindelns politiker uppger i fråga 9 en lägre grad av konflikt och 

upplever att färre personer deltar i fullmäktigedebatten än i Nordmaling. I Nordmaling uppges en 

snäppet högre konfliktnivå och något fler personer uppskattas delta i debatten. I Nordmalings 

kommun finns ett signifikant samband med nöjdheten med demokratin och att vara majoritets- 

respektive oppositionspolitiker. Det är därmed distinkta skillnader mellan de två gruppernas 

nöjdhet med demokratin som visade att oppositionen i Nordmaling är mycket missnöjd demokratin. 

Ett sådant samband fanns inte i Vindeln. Nordmalings politikers egna ord om den politiska kulturen 

hade en mer negativ ton jämfört med Vindelns politiker. I fråga 12 om den politiska kulturen uppger 

Nordmalingspolitikerna en större spridning i svaren, vilket innebär att det finns en större bredd i 

uppfattningen om den politiska kulturen. I Vindelns kommun återfanns inte den typ av spridning 

och Vindelns uppgav också en lägre grad av partipolitiska skiljelinjer än Nordmaling. Den politiska 

kulturen ser olika ut i kommunerna. I jämförelsen mellan kommunerna går det att konstatera att 

Vindelns politiska kultur är något mer samförståndsorienterad än Nordmalings kommun. Relativt 

sett är enkätensvaren inte extrema åt något håll, vilket innebär att det inte finns en absolut dragning 

åt något håll. Ingen kommun är därmed tydligt konflikt- respektive samförståndsorienterad, men 

det går ändå att konstatera att Nordmalings kommun uppger ett lägre samförstånd och en högre 

konfliktnivå än Vindeln i jämförelsen. Det finns därmed skillnader i grad av konflikt och 

samförstånd.  

 

Den andra frågeställningen för att uppfylla uppsatsens syfte löd; var återfinns de största 

skillnaderna mellan kommunerna? Det finns ett antal frågor som visar de största skillnaderna 

mellan kommunerna. Svaren gällande beslutsprocessen (fråga 10) skiljer sig mycket mellan 

kommunerna, där Vindelns politiker uppger medelvärden som är i genomsnitt ca 20% lägre än 

Nordmaling gällande beslutsunderlagens kvalité, hur god informationstillgången är och tidsplanens 

tillräcklighet vid beslutsfattandet. Det tolkas som att de är mindre nöjda med hur beslutsprocessen 

ser ut. Det är en av de största skillnaderna som framkom ur enkätsvaren mellan kommunerna. 
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Ytterligare en stor skillnad mellan kommunerna var beskrivningen av den politiska kulturen i 

fullmäktige (fråga 9). Vindelns politiker uppskattar ett medelvärde på antalet deltagande i debatten 

som är 23,4% lägre än Nordmalings ledamöter. I samma fråga återfanns en stor skillnad mellan 

kommunerna i uppfattning om graden av konflikt, där Nordmalings politiker angav ett medelvärde 

som var 22,19% högre än Vindelns. Slutligen, den sista fråga som skiljer mycket mellan 

kommunerna var svaren gällande hur nöjda ledamöterna är med demokratin i sin helhet. Där var 

Vindelns politiker i genomsnitt 16,09% nöjdare med hur demokratin fungerar i kommunen.  

 
Den sista frågeställningen som skall besvaras i denna uppsats lyder: Baserat på den politiska 

kulturen i respektive kommun, går det att uttala sig om hur kommunen skulle påverkas av att införa 

majoritetsstyre år 2018? Det är inte helt enkelt att besvara. Möjligheten att införa majoritetsstyre 

på försök kan ses som en anpassning för att justera glappet mellan kommuners blockpolitiska 

agerande och modellen med samlingsstyre. Kommuner med ett välfungerande samlingsstyre (som 

Vindeln förefaller) kommer troligtvis påverkas i större utsträckning än Nordmaling, som till viss 

del redan frångått samförståndstänket. Det går att resonera kring detta men att dra några slutgiltiga 

slutsatser är inte möjligt eftersom kunskaperna om kommunernas politiska kultur trots allt är 

begränsad. Med empirin och teorierna som grund för förståelsen för den politiska kulturen i 

Vindelns kommun, finns anledning att tro att politiken skulle bli mindre samförståndsorienterad 

eftersom kommunal parlamentarism inte längre bygger på förhandling och samförstånd. Detsamma 

gäller i Nordmalings kommun, men skillnaden skulle troligtvis inte bli lika påtaglig eftersom det 

återfinns en lägre grad av samförstånd där. Att Vindelns kommun upplever en högre grad av 

samförstånd beror troligtvis på att systemet med proportionella mandatfördelningar är tänkt att 

fungera så. Om majoritetsstyre hade varit svensk norm finns det anledning att från det teoretiska 

avsnittet tro att graden av konflikt och samförstånd skulle skilja sig från idag. Svaret på denna 

frågeställning är därför; ja, det går med hjälp av teorin till viss del att uttala sig om hur den politiska 

kulturen i kommunerna skulle påverkas, men inte dra några bestämda slutsatser om hur 

utvecklingen kommer att te sig. 
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AVSLUTNING 
Sammanfattningsvis ser den politiska kulturen olika ut i dessa kommuner, och det går konstatera 

skillnader i grad av konflikt och samförstånd. Syftet med kartläggningen av de politiska kulturerna 

har gett empiriska resultat där detta framkommit, inte minst i ledamöternas egna beskrivningar av 

kulturen. Redan där framkom skillnader där kommunerna beskrevs olika, vilket i sig är mycket 

intressant. Huruvida det beror på kommunernas majoritetsförhållanden eller inte är svårt att uttala 

sig om. Något som är relevant att ha i åtanke är att detta endast är en pilotstudie som baseras på två 

kommuner som är valda på grund av att det förefallit funnits olika politiska kulturer, vilket också 

bekräftades. De politiska kulturerna i denna studie går inte att applicera i någon vidare utsträckning, 

och att ytterligare pröva den teoretiska modellen (Figur 1) med majoritetsförhållanden som 

kulturbärande enhet  är nödvändigt för utveckla studien vidare. En större undersökning skulle 

inkludera kommuner som är slumpmässigt utvalda för att verkligen pröva modellens relevans. I 

övrigt skulle vidare forskning dels kunna utöka denna studies omfång för att skapa förståelse om 

politiska kulturer i relation till olika kommunala styrelsesätt.  

 

Som författare har jag personligen fått några intressanta insikter under arbetsprocessen. Något som 

förvånat mig är det breda stöd som finns för kommunalt samlingsstyre. Endast 12% av svenska 

kommunpolitiker är för ett införande av kommunal parlamentarism (se Gilljam; Karlsson, 2015). 

Hur kom det sig att det blivit en självklarhet att minoritetspartier skall ha inflytande på kommunal 

nivå i permanenta samlingsregeringar? Varför ifrågasätts inte samlingsstyret i högre utsträckning? 

Slutsatserna som går att dra om glappet mellan modellen med samlingsstyre och den 

beteendemässiga övergången till majoritetsliknande politik, är att ett eventuellt införande av 

majoritetsdemokrati på försök troligtvis är en anpassning som är nödvändig för att ompröva den 

kommunala verksamheten. Givetvis är det inte lätt att bryta den normerande uppfattningen om 

oppositionens rätt till insyn eller övertyga någon om att minskad insyn är rätt pris att betala för ett 

tydligare ansvarsutkrävande. Men en nyanserad diskussion som väger argumenten för de olika 

systemen mot varandra är nödvändig. Dessutom bör den inkludera medborgare i synnerhet för att 

öka medvetenhet om systemen. På valdagen ligger trots allt majoritetsförhållandena i väljarnas 

händer.  
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Appendix 
Appendix 1: Enkät 

 
ENKÄTUNDERSÖKNING OM POLITISK KULTUR I OLIKA KOMMUNER 

 
Denna enkät är en del i en C-uppsats i Statsvetenskap på Umeå Universitet. Syftet med denna 

undersökning är att undersöka kommunpolitikers uppfattningar om den politiska kulturen i den egna 
kommunen, genom en jämförelse mellan olika kommuner. 

 
Enkäten är frivillig och anonym. Ditt svar är väldigt viktigt för resultatet. På sista bladet finns 

kontaktuppgifter till den ansvarige för enkäten samt handledaren vid Statsvetenskapliga institutionen. 
Enkäten beräknas ta ca 15 minuter att fylla i. När du är färdig med enkäten, lägg den i lådan vid dörren.  

Tack för din medverkan! 
 

__________________________________________________________________________________ 
Fråga 1 Identifierar Du dig som: 

 
_______________________________________________________________________________ Fråga 2 Tillhör Du opposition eller majoritet i kommunen? 

 
__________________________________________________________________________________ 
Fråga 3 Var i kommunen bor Du? 
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________________________________________________________________________________ Fråga 4 I vilken utsträckning anser Du att Du som förtroendevald kan påverka…

 
  
________________________________________________________________________________ 
Fråga 5  I vilken utsträckning ser Du dig som representant för olika intressen? Rangordna 
 även alternativen i kolumnen längst till höger, där 1=den roll som är viktigast för 
 Dig, 5= den roll som är minst viktig för Dig. 

_____________________________________________________________________________________ Fråga 6 Vilken roll anser Du att medborgare bör ha i kommunpolitiken? 
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____________________________________________________________________________________ 
Fråga 7           I vilken utsträckning upplever Du som förtroendevald att medborgarna i 
 kommunen har förtroende för…  

 
   
 Om Du har en kommentar angående medborgares förtroende, skriv den här. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
__________________________________________________________________________________ 
Fråga 8 Hur skulle Du beskriva arbetet i fullmäktige… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   45	  

 
Fråga 9 Hur skulle Du i allmänhet beskriva den politiska kulturen i fullmäktige? 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Fråga 10 Ta ställning till följande påståenden om den kommunala beslutsprocessen.

 
  
__________________________________________________________________________________ 
Fråga 11 Ange 3 ord Du anser beskriver den politiska kulturen i Vindeln. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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_____________________________________________________________________________ 
Fråga 12 Hur skulle Du beskriva följande aspekter i den politiska kulturen i Vindeln?

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Fråga 13 På det hela taget, hur nöjd är Du med hur demokratin fungerar i   
  kommunen? 

__________________________________________________________________________________ 
  
   
   STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Om Du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet är jag tacksam att få ta del av dessa. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Du kan ringa, eller skicka e-post till: Petra Nylander, telefon: 076-8014050, e-post: 
nylanderpetra@gmail.com, eller handledare Magnus Blomgren, lektor vid Statsvetenskapliga 

institutionen, telefon: 090-7866171, e-post: magnus.blomgren@umu.se 
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Appendix 2: Diagram 

	  
FIGUR	  7.	  	  FRÅGA	  10:	  REDOVISNING	  AV	  ENKÄTSVARENS	  MEDELVÄRDEN	  FÖR	  RESPEKTIVE	  KOMMUN.	  
	  

	  
FIGUR	  8.	  FRÅGA	  12:	  BESKRIVNING	  AV	  DEN	  POLITISKA	  KULTUREN	  I	  VINDELN.	  	  
ANM:	  LEDAMÖTERNA	  HAR	  FÅTT	  BEDÖMA	  PÅ	  EN	  SKALA	  DÄR	  0=LÅG	  GRAD	  AV	  	  
SAMFÖRSTÅND,	  KONFLIKT,	  PARTIPOLITISKA	  SKILJELINJER	  OCH	  TILLIT,	  OCH	  
	  10=	  HÖG	  GRAD	  AV	  SAMFÖRSTÅND,	  KONFLIKT,	  PARTIPOLITISKA	  SKILJELINJER	  
OCH	  TILLIT.	  	  	  
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Appendix 3: Regressionsanalys 

	  

	  
FIGUR	  11	  ICKE	  SIGNIFIKANT	  SAMBAND	  MELLAN	  
OPPOSITION/MAJORITET	  OCH	  NÖJDHET	  MED	  DEMOKRATI	  I	  VINDELN	  

FIGUR	  9.	  FRÅGA	  12:	  BESKRIVNING	  AV	  DEN	  POLITISKA	  KULTUREN	  I	  NORDMALING.	  SE	  FIGUR	  8	  
FÖR	  FÖRTYDLIGANDE	  AV	  DIAGRAM	  

FIGUR	  10	  SIGNIFIKANT	  REGRESSIONSANALYS	  SOM	  VISAR	  
SAMBAND	  MELLAN	  OPPOSITION/MAJORITET	  OCH	  
NÖJDHET	  MED	  DEMOKRATI	  I	  NORDMALING	  


